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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Om aan de woningbehoefte in de kern Saasveld te kunnen blijven voldoen, bestaat het voornemen om in het 
noordwesten van de kern Saasveld een kleinschalige woonbuurt te realiseren met in totaal 15 woningen (hierna: 
de Lenne).

Het woningbouwprogramma is gevarieerd en bestaat uit een mix van vrijstaande woningen, 
twee-aan-één-gebouwde woningen en rijwoningen. De vrijstaande woningen en de twee-aan-één-gebouwde 
woningen zijn primair bedoeld voor senioren. De rijwoningen zijn primair bedoeld voor starters.

Verder zijn ten westen van het woonperceel aan de Drosteweg 19 gronden aanwezig die zijn voorzien van een 
agrarische bestemming. De gronden zijn echter in gebruik als tuin bij de woning. Het is daarom gewenst om de 
juridisch-planologische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. De betreffende gronden 
maken onderdeel uit van het voorliggende bestemmingsplan, waarbij deze gronden worden voorzien van een 
woonbestemming.

De voorgenomen ontwikkeling is op basis van het geldend bestemmingsplan “Saasveld” niet mogelijk. Om de 
voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te herzien. Het 
voorliggende bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kaders. In deze toelichting wordt 
aangetoond dat het voornemen in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en vanuit ruimtelijk 
en planologische oogpunt verantwoord is.

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt in het noordwesten van de kern Saasveld, ten westen van de Drosteweg. In afbeelding 1.1 is 
de ligging van de het plangebied (rode contour) binnen de kern Saasveld en ten opzichte van de directe 
omgeving weergegeven.

Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied binnen de kern Saasveld en ten opzichte van de directe omgeving 
(Bron: PDOK)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Saasveld de Lenne" bestaat uit de volgende stukken

verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1774.SAABPDELENNE-VG01) en een renvooi;
regels (met bijbehorende bijlagen)

Op de verbeelding zijn de bestemmingen binnen het plangebied aangegeven. In de regels zijn bepalingen 
opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De 
toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan, maar maakt geen onderdeel uit van het juridisch 
bindende deel van het bestemmingsplan. 
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1.4  Geldend bestemmingsplan
Het plangebied ligt binnen de begrenzing van bestemmingsplan "Saasveld" en "Facetbestemmingsplan parkeren 
Dinkelland". respectievelijk vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland op 18 september 2012 en 29 mei 
2018. 

In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding van bestemmingsplan "Saasveld" weergegeven. Het 
plangebied is indicatief met rode contour aangegeven. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de 
verbeelding.

Afbeelding 1.2 Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Saasveld' (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

De gronden binnen het plangebied beschikken over de enkelbestemming 'Agrarisch'. De voor 'Agrarisch' 
aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor het agrarisch gebruik. Er mogen ter plaatse van het 
plangebied geen gebouwen worden gebouwd. 

Strijdigheid

Op basis van het geldend bestemmingsplan is de voorgenomen woningbouwontwikkeling niet in 
overeenstemming met de geldende bouw- en gebruiksregels. Een herziening van het bestemmingsplan is 
daarom noodzakelijk.

Ter plaatse van de beoogde woningen dienen de gronden te worden voorzien van een passende 
woonbestemming. 

Daarnaast zijn de gronden ten westen van het woonperceel aan de Drosteweg 19 in gebruik als tuin behorend 
bij de woning, hetgeen niet in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemming 'Agrarisch'. Het is 
daarom gewenst om de juridisch-planologische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. 
De betreffende gronden worden voorzien van een passende woonbestemming.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch planologisch kader om de voorgenomen 
ontwikkeling te kunnen realiseren. Aangetoond wordt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met 'een goede 
ruimtelijke ordening'.
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1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in Hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie in en rondom het plangebied. In 
Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de gewenste ontwikkeling. Hoofdstuk 4 behandelt het relevante beleid. 
Vervolgens wordt in Hoofdstuk 5 ingegaan op de relevante milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 6 gaat in op 
bestemmingsplansystematiek en licht de bestemmingen toe. In Hoofdstuk 7wordt de economische 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan toegelicht, gevolgd door de maatschappelijke uitvoerbaarheid in 
Hoofdstuk 8. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie 
plangebied

2.1  Saasveld
Het plangebied is gelegen in de kern van Saasveld. Rond het jaar 1950 was er nog geen sprake van een 
bebouwingskern in Saasveld. Boerderijen lagen verspreidt in het kleinschalige essenlandschap. Qua bebouwing 
wordt er tot 1954 enkel incidentele woningbouw in het lint toegevoegd. Dit verandert met de aanleg van de 
ontsluitsingsweg Van Reedestraat met aangelegen uitbreidingswijk. In de periode tot 1976 vindt er minimale 
verdichting plaats op de bestaande bebouwing. Daarna groeit Saasveld verder met onder andere de 
uitbreidingswijken De Hagen en De Esch.

2.2  Huidige situatie plangebied
Het plangebied ligt aan de Drosteweg, in het noordwesten van de kern Saasveld (gemeente Dinkelland). De 
gronden zijn ingericht en in gebruik ten behoeve van agrarische doeleinden (agrarisch cultuurgrond). In de 
directe omgeving bevinden zich hoofdzakelijk woonfuncties en in mindere mate detailhandels- en 
bedrijfsfuncties.

Ten oosten van het plangebied bevindt zich de Drosteweg. Aan de noord- en zuidzijden zijn woonpercelen 
aanwezig. Verder wordt het plangebied aan de westzijde/noordwestzijde begrensd door agrarische 
cultuurgronden. 

In afbeelding 2.1 is de huidige situatie weergegeven middels een luchtfoto. Het plangebied is indicatief met de 
rode contour aangegeven.

Afbeelding 2.1 Huidige situatie plangebied (Bron luchtfoto: PDOK)
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Hoofdstuk 3  Gewenste ontwikkeling

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het plangebied in de huidige situatie gegeven. In dit hoofdstuk wordt op de 
ontwikkeling zelf ingegaan.

3.1  Gewenste ontwikkeling
Om aan de woningbehoefte in de kern Saasveld te kunnen blijven voldoen is de gemeente Dinkelland 
voornemens om ter plaatse van het plangebied een kleinschalige woonbuurt (de Lenne) te realiseren met in 
totaal 15 woningen.

Het woningbouwprogramma is gevarieerd en bestaat uit een mix van vrijstaande woningen, 
twee-aan-één-gebouwde woningen en rijwoningen. De vrijstaande woningen en de twee-aan-één-gebouwde 
woningen zijn met name bedoeld voor senioren. De rijwoningen zijn primair bedoeld voor starters.

In afbeelding 3.1 is een impressie van de gewenste opzet van de Lenne weergegeven. Uitgegaan wordt van de 
volgende woningbouwprogrammering:

4 vrijstaande woningen;
6 twee-aaneen-gebouwde woningen;
5 rijwoningen.

Afbeelding 3.1 Beoogde situatie de Lenne (Bron: Gemeente Dinkelland)

Langs de randen van de beoogde woonbuurt is sprake van een groene/onbebouwde rand met ruimte voor 
water. Ter plaatse van de groene/onbebouwde randen aan de noord- en oostzijde worden wadi's aangelegd om 
te voorzien in een adequate hemelwaterberging. Om de bestaande bomen langs de Drosteweg te behouden en 
niet aan te tasten, staat de nieuwe woonbebouwing op gepaste afstand van deze bomen. De voorste woningen 
aan de Drosteweg liggen daardoor verder het landschap in dan de bestaande woningen aan deze weg. 

De woningen worden ontsloten door een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg die wordt aangesloten op de 
Drosteweg. Verder is in het westen van het plangebied ruimte voor het realiseren van speelvoorzieningen/ een 
speelveld.

De vrijstaande woningen en de twee-aaneen-gebouwde woningen betreffen levensloopbestendige woningen 
bestaande uit één bouwlaag met een kap. De rijwoningen bestaan uit twee bouwlagen met kap. Hierdoor zal de 
bebouwing zich qua aard en schaal goed voegen in het bestaande straat- en bebouwingsbeeld elders in de kern 
Saasveld.

Om de toekomstige bouwplannen in dit bestemmingsplan op de gewenste beeldkwaliteit te kunnen toetsen is er 
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een beelkwaliteitsplan opgesteld. In dit beeldkwaliteitsplan zijn welstandscriteria opgesteld. Voor 
welstandscriteria is onderscheid gemaakt in welstandscriteria voor de buurt, de woning en de straat. Voor het 
volledige beeldkwaliteitsplan en de bijbehorende welstandscriteria wordt verwezen naar Bijlage 1 van deze 
toelichting.

3.2  Verkeer- en parkeren
Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Dinkelland hanteert hiervoor de 
gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren'. In deze notitie zijn geen kencijfers opgenomen ten aanzien 
verkeersgeneratie. Hiertoe wordt in voorliggend geval de publicatie van het CROW aangehouden 
(Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381).

Voor het plangebied binnen de gemeente Dinkelland gelden de volgende uitgangspunten:

stedelijkheidsgraad: 'niet stedelijk';
zone: 'rest bebouwde kom'.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 15 nieuwe woningen. Hiervoor gelden de volgende 
uitgangspunten:

Woningtype Parkeernorm per woning Verkeersgeneratie (per woning)

Vrijstaand 2,3 8,2

Twee-onder-één-kap 2,2 7,8

Tussenwoning of rijwoning 2,0 7,4

Parkeren

Uitgaande van voorgenoemde uitgangspunten is er sprake van de volgende parkeerbehoefte:

Woningtype aantal woningen parkeernorm per woning totaal

Vrijstaand 4 2,3 9,2

Twee-onder-één-kap 6 2,2 13,2

Tussenwoning of rijwoning 5 2,0 10

Totale parkeerbehoefte 32,4

Als gevolg van het voornemen is sprake van een parkeerbehoefte van afgerond 33 parkeerplaatsen. Ten aanzien 
van de vrijstaande woningen wordt, gelet op de omvang van de kavels, opgemerkt dat hier voldoende ruimte is 
om twee parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Voor de twee-onder-één-kapwoningen is er voldoende 
ruimte om op eigen terrein ten minste één parkeerplaats te realiseren. Dit zijn in totaal 14 parkeerplaatsen.

De overige 19 parkeerplaatsen worden gerealiseerd langs de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg (zie 
afbeelding 3.1), in de vorm van langsparkeerplaatsen en een parkeerhaven.

Gelet op het vorenstaande is ter plaatse van het plangebied voldoende ruimte om te voorzien in de 
parkeerbehoefte.

Verkeer

Uitgaande van voorgenoemde uitgangspunten is er sprake van de volgende verkeersgeneratie:

Woningtype aantal woningen verkeersgeneratie per 
woning

totaal

Vrijstaand 4 8,2 32,8

Twee-onder-één-kap 6 7,8 46,8

Tussenwoning of rijwoning 5 7,4 37

Totale verkeersgeneratie per weekdag etmaal 116,6

Als gevolg van het voornemen is sprake van een verkeersgeneratie van afgerond 117 verkeersbewegingen per 
weerkdag etmaal. Gesteld wordt dat de nieuwe ontsluitingsweg, de Drosteweg en de direct omliggende 
infrastructuur deze verkeersbewegingen zonder problemen en op een verkeersveilige manier kunnen opvangen 
en verwerken.
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Conclusie

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect 'verkeer en parkeren' geen belemmering vormt voor 
de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

4.1.1.1  Algemeen

Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven 
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een 
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt kunnen 
worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam 
perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van overheid en 
samenleving. 

4.1.1.2  Vier prioriteiten

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten. 

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland klimaatbestendig 
en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd de 
leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050 heeft 
Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel 
mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk 
benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op 
nationale schaal. 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel 

Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende economie 
in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende landen ter wereld. 
Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of life. Belangrijk is wel dat 
onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en circulair. 

3. Sterke en gezonde steden en regio's 

Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen de 
bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. Dit vraagt optimale 
afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe 
verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar 
stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de 
gezondheid in steden en regio's geborgd. 

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 

Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een minimaal effect 
op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zetten we in op ontwikkeling van de 
karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke 
cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, is 
ongewenst en wordt tegengegaan. 

4.1.1.3  Afwegingsprincipes

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is 
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe 
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies vaak te 
rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, 
gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte; 

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de optimale balans 
is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. Sommige opgaven en 
belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere; 

3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
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mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten komst gaat van die van 
toekomstige generaties.

4.1.1.4  Toetsing van het initiatief aan de NOVI

De NOVI laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het betreft een ontwikkeling 
waarbij geen nationale belangen in het geding zijn en er is geen sprake van enige belemmering met betrekking 
tot de prioriteiten zoals verwoord in de NOVI. 

Geconcludeerd wordt dat de NOVI geen belemmering vormt voor de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkeling.

4.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

4.1.2.1  Algemeen

De ladder voor duurzame verstedelijking is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening 
gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de 
Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en geoptimaliseerd instrument.

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting 
van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´

4.1.2.2  Toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking

Wat betreft de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat deze van toepassing is bij 'nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen' (3.1.6 Bro).

Op het realiseren van woningen is ondermeer de uitspraak ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921 
van belang. Uit deze uitspraak blijkt dat het realiseren van respectievelijk 11 woningen niet wordt gezien als 
stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, Bro.

Het voorliggende bestemmingsplan gaat uit van het realiseren van 15 woningen. Er is dus sprake van een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hierna wordt nader op de ladder ingegaan.

Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de toelichting van het bestemmingsplan een 
beschrijving van de behoefte aan de woningen die mogelijk worden gemaakt bevatten. De behoefte moet 
worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling. De aard en omvang 
van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen.

De woningen zullen met name bedoeld zijn voor de lokale behoefte. Gelet op de aard en omvang kan het 
ruimtelijk verzorgingsgebied worden beperkt tot de gemeente Dinkelland.

Beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de kern Saasveld. De voorgenomen ontwikkeling is 
in overeenstemming met het 'Regionaal Woningbouwprogramma Twente 2017' en de gemeentelijke 'Woonvisie 
2016+'. Voor een nadere toetsing wordt verwezen naar respectievelijk paragraaf 4.3.1 en 4.4.2 van deze 
toelichting. Hier wordt geconcludeerd dat er sprake is van een behoefte aan voorgenomen woningbouw 
ontwikkeling.

Binnen of buiten bestaand stedelijk gebied
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Gezien de definitie uit de Bro kan worden geconcludeerd dat het plangebied geen onderdeel uitmaakt van 
bestaand stedelijk gebied. Hoewel het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 
voor de kern Saasveld, bestaat het plangebied uit onbebouwde agrarische cultuurgronden die stedenbouwkundig 
gezien (nog) geen onderdeel uitmaken van de kern Saasveld.

In de kern Saasveld zijn echter reeds alle potentiële binnenstedelijke ontwikkellocaties ontwikkeld of in 
ontwikkeling. Er is hierdoor binnenstedelijk geen ruimte meer voor inbreiding. Om ervoor te zorgen dat de kern 
Saasveld qua woningbouw mogelijkheden niet 'op slot' gaat, waardoor niet meer kan worden voorzien in de 
woningbehoefte, is het gewenst om de kern uit te breiden met nieuwe woningbouwkavels. Het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet hierin.

Conclusie:

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met de 
'Ladder voor duurzame verstedelijking'.

4.1.3  Conclusie toetsing aan het rijksbeleid

Geconcludeerd wordt dat het relevante ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling niet in de weg staat. 

4.2  Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie Overijssel, 
welke is verankerd in de Omgevingsverordening.

4.2.1  Omgevingsvisie  Overijssel

De omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke beleidsplan voor het fysieke leefmilieu 
in Overijssel. De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn vertaald in centrale 
beleidsambities voor negen beleidsthema's. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei 
van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er daarbij 
om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt 
geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Eén van de instrumenten om het beleid uit 
de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het 
provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat 
de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking en economische activiteiten gebundeld 
worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied.

4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de ambities van de provincie Overijssel, wordt het Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel gebruikt. In dit uitvoeringsmodel staan de volgende stappen centraal: 

1. Of - generieke beleidskeuzes
2. Waar - ontwikkelingsperspectieven
3. Hoe - gebiedskenmerken

Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve voorzieningen, 
natuurontwikkeling, et cetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een initiatief binnen de 
geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden.

De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven 
aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de (wettelijke) 
verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet 
kan.

Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van publieke 
belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend.
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In afbeelding 4.1 is het uitvoeringsmodel weergegeven.

Afbeelding 4.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.3.1  Generieke beleidskeuzes

Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een 
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke 
beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon 
drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld 
woningbouw- en kantorenlocaties - en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten - te voorkomen. In 
de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn 
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De 
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening.

4.2.3.2  Ontwikkelingsperspectieven

Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. In de 
omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze 
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan 
welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat 
ontwikkeld zou kunnen worden.

De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een 
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaaleconomische redenen in haar Omgevingsvisie en 
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de - voor dat 
ontwikkelingsperspectief - geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden te 
worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde stap 
in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging ten aanzien van functies en ruimtegebruik, is er 
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn 
signaleringsgrenzen.
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4.2.3.3  Gebiedskenmerken

Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen een 
belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van een 
gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. Voor 
alle gebiedstypen in Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en kenmerken 
van provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.

De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de normerende 
uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in de omgevingsverordening geregeld. De 
richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe rekening gehouden moet worden. Hier 
kan gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt dat met het alternatief de 
kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De inspirerende uitspraken bieden een 
wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen 
worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, maar dit hoeft niet.

4.2.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal 
het volgende beeld.

4.2.4.1  Generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase ‘generieke beleidskeuzes’ zijn een aantal artikelen uit de 
Omgevingsverordening Overijssel van belang. Op deze artikelen zal hierna nader worden ingegaan.

Artikel 2.1.2 Principe van concentratie

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen voor lokaal gewortelde 
bedrijvigheid en het realiseren van stedelijke voorzieningen, met bijbehorende infrastructuur en 
groenvoorzieningen om te voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere doelgroepen.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.2 van de Omgevingsverordening Overijssel

Als gevolg van het voornemen worden 15 grondgebonden woningen toegevoegd binnen de kern Saasveld. Het 
plan voorziet in de behoefte van Saasveld en de gemeente Dinkelland (zie paragraaf 4.4.2 van deze toelichting). 
Deze behoefte is bepaald aan de hand van de behoefte in de regio (zie paragraaf 4.3.1 van deze toelichting).

Geconcludeerd wordt dat de beoogde woningbouwontwikkeling voldoet aan de bepalingen, zoals opgenomen in 
artikel 2.1.2.

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen 
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:

dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied 
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of 
transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn benut.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel

De voorgenomen ontwikkeling betreft een uitbreiding van de kern Saasveld. Hoewel het plangebied planologisch 
gezien ligt binnen het bestemmingsplan voor de kern Saasveld, zijn ter plaatse (nog) geen stedelijke functies 
toegestaan.

Het realiseren van extra woningen in de kern Saasveld op inbreidingslocaties is niet meer mogelijk. De 
(potentiële) inbreidingslocaties zijn reeds ontwikkeld of in voorbereiding. Om in de woningbehoefte voor 
Saasveld te kunnen blijven voldoen, voorziet het voorliggende bestemmingsplan in nieuwe 
woningbouwmogelijkheden ter plaatse van het plangebied. In verband hiermee is het voorliggende 
bestemmingsplan in overeenstemming met artikel 2.1.3 uit de Omgevingsverordening Overijssel.

Artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen

1. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, 
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voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is 
aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw.

2. In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen zoals vastgesteld in 
het kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien.

3. In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, mag - in afwijking 
van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een maximum van 100% van de 
behoefte zoals vastgesteld in het kader van de woonafspraken.

4. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn aangetoond als 
realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en 
provincie op basis van regionale afstemming.

5. Wanneer de realisatie van nieuwe woningen niet past binnen geldende woonafspraken of wanneer er voor 
de gemeente geen woonafspraken gelden, dan moet de behoefte aan nieuwe woningen aangetoond worden 
door middel van actueel onderzoek woningbouw waarop de instemming is verkregen van zowel de 
gemeenten in de regio als Gedeputeerde Staten.

6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt de eis dat gemeenten in de regio moeten hebben ingestemd niet 
voor buurgemeenten die gelegen zijn buiten de provincie Overijssel. In dat geval moet zijn aangetoond dat 
afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden.

De van belang zijnde begrippen in het kader van artikel 2.2.2 zijn hierna opgenomen:

Nieuwe woningen: te realiseren woningen, waarvoor nog geen omgevingsvergunning is afgegeven
Actueel onderzoek woningbouw: door de raad vastgesteld onderzoek waarin de behoefte van de gemeente 
aan nieuwe woningen is onderbouwd op basis van de regionale behoefte woningbouw, markt- en 
vastgoedanalyses en andere relevante gegevens.
Regionale behoefte woningbouw: door Gedeputeerde Staten vastgestelde provinciale analyse waarin de 
regionale behoefte aan nog te realiseren woningen is onderbouwd op basis van provinciale 
behoefteprognoses.
Woonafspraken: bestuurlijke afspraken tussen provincie Overijssel en gemeenten over onder meer 
doelgroepen, wonen en zorg, stedelijke vernieuwing, toekomstbestendigheid bestaande voorraad, 
programmeren en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en bijbehorende programmeringsdocumenten, zoals 
voor een aangegeven periode zijn gemaakt.
Regio: de gemeenten die onderdeel uitmaken van de samenhangende woningmarkt die bediend wordt met 
de woningbouwmogelijkheden die een gemeente biedt.

In artikel 2.2.3 lid 1 van de Omgevingsverordening wordt onder actueel onderzoek woningbouw verstaan: 
onderzoek dat eens in de 2 jaar wordt geactualiseerd.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel

Binnen het plangebied worden 15 woningen mogelijk gemaakt. Het voornemen past daarmee binnen het actuele 
gemeentelijk woningbouwprogramma en is tevens in overeenstemming met het RWP Twente (april 2017) (zie 
ook paragraaf 4.4.2 en 4.3.1 van deze toelichting).

Gelet hierop wordt voldaan aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel.

4.2.4.2  Ontwikkelingsperspectieven

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief “Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap”. In 
afbeelding 4.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart behorend bij de Omgevingsvisie opgenomen. Het 
plangebied is weergegeven met de rode contour.
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Afbeelding 4.2 Uitsnede Ontwikkelperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap

Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt zich op het in harmonie 
met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij, 
akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant 
gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, maar ook die voor de andere sectoren, wil de provincie 
Overijssel in dit ontwikkelingsperspectief nadrukkelijk verbinden met behoud en versterking van 
cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de 
lokaal aanwezige functies, rekening houdend met de klimaatopgave en de kenmerken van het watersysteem.

Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken

De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale behoefte aan wonen, 
werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal afgestemd. 
Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en 
aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen 
om te anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te reserveren). 
Van belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het watersysteem, 
bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening houden met risico's op 
overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen ook bijdragen aan de energietransitie 
(door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie door 
bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten).

Toetsing van het initiatief aan de 'Ontwikkelingsperspectieven'

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap'. Bij ontwikkeling van de gronden voor woningbouw gaan deze gronden behoren bij de bebouwde 
kom van Saasveld. Het ontwikkelingsperspectief 'Woon- en werklocaties buiten stedelijke netwerking' is dan van 
toepassing. De ontwikkeling kan zodanig worden opgezet dat deze goed past binnen dit ontwikkelingsperspectief, 
bijvoorbeeld door met energiezuinige of energieneutrale woningen bij te dragen aan de energietransitie. Verder 
wordt met het plan ruimte gebodem voor groen en water. Uit hoofdstuk 5 blijft verder dat de ontwikkeling niet 
tot belemmeringen leidt voor omliggende (bedrijfs)functies.
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4.2.4.3  Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en laag van beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Vanwege het ontbreken van bijzondere eigenschappen binnen de 'laag van de beleving', wordt 
deze laag buiten beschouwing gelaten.

1. De 'Natuurlijke laag'

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis voor 
het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke 
laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend worden. Ook in 
steden en dorpen bijvoorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp.

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag” aangeduid met het gebiedstypen 
'Beekdalen en natte laagtes' en 'Dekzandvlakte en ruggen'. Onderstaande afbeelding betreft een uitsnede van de 
gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag”. De ligging van het plangebied is weergegeven met de rode 
contour.

Afbeelding 4.3 Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

Beekdalen en natte laagtes

Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes van het zandgebied verzamelde zich het 
water. Hier ontwikkelden zich moerassen en broekbossen, waar het water in de loop van het seizoen geleidelijk 
uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, naar de beken en rivieren. Als ontwikkelingen plaats vinden in of in 
de directe nabijheid van beekdalen en natte laagtes, dan dragen deze bij aan extra ruimte voor de dynamiek van 
het stromende water en het vasthouden van water, aan versterking van de samenhang in het beeksysteem en 
aan vergroting van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en beleefbaarheid van het water. Dit zijn uitgangspunten bij 
(her)inrichting.

Dekzandvlakte en ruggen

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in 
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grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief 
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. 

Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de 
hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting. Bij ontwikkelingen is 
de (strekkings)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en ruggen, het 
uitgangspunt.

Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'

In het gebied zijn de kenmerken van het oorspronkelijke landschap nauwelijks meer waarneembaar. Dit komt 
hoofdzakelijk doordat het gebied in cultuur is gebracht ten behoeve van de landbouw of in gebruik is al tuin. Op 
deze plaats wordt geconcludeerd dat de 'Natuurlijke laag' geen belemmering vormt voor de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

2. De 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart van de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' aangeduid met 
het gebiedstype 'Oude hoevenlandschap'. Afbeelding 4.4 is een uitsnede van de gebiedskenmerkenkaart van de 
'Laag van het agrarische cultuurlandschap'. De ligging van het plangebied is indicatief weergegeven met de rode 
contour.

Afbeelding 4.4 Laag van agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)

Oude hoevenlandschap

Het Oude Hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de 
complexen met de grote essen 'bezet' waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte 
zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat 
dezelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere 
variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond. Het landschap is 
contrastrijk met veel variatie op de korte afstand. 

Als ontwikkelingen plaatsvinden in het oude hoevenlandschap, dan dragen deze bij aan behoud en accentuering 
van de dragende structuren (groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en 
de karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen.
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Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'

De voorgenomen ontwikkeling ziet toe op de uitbreiding van de kern Saasveld. Met de inrichting van de 
woonbuurt wordt rekening gehouden met structuurdragende groenelementen aan de randen van het plangebied. 
Geconcludeerd wordt dat de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' geen belemmering vormt voor de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

3. De 'Stedelijke laag'

In de “Stedelijke laag” ontstaat de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke functies aan 
het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen. Elke stad of dorp bezit zijn eigen 
karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele opbouw en kwaliteiten. Het plangebied is op 
gebiedskenmerkenkaart in de “Stedelijke laag” aangeduid met het gebiedstype 'Verspreide bebouwing'. In 
afbeelding 4.5 is dit weergegeven.

Afbeelding 4.5 Stedelijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

Verspreide bebouwing

De agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binding met het landschap. Vanuit het erf werden de 
omliggende gronden in cultuur gebracht en vervolgens eeuwenlang bewerkt. Elke boer deed dit naar eigen 
inzicht en afgestemd op de plaatselijke omstandigheden, maar wel volgens de wetmatigheden van het toenmalig 
landbouwsysteem. Door deze 'eenheid in handelen' ontstonden er samenhangende landschappen, die nu nog 
steeds herkenbaar zijn: essenlandschap, oude hoevenlandschappen, broeken heideontginningen, 
veenlandschappen etc.. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft: de opbouw van erf, 
erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor het betreffende 
landschapstype, alsof in het erf de genen van het landschap besloten liggen. Naast erven kent het buitengebied 
losliggende 'gewone' burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan.

Woonwijken 1955-nu

De woonwijken van 1955 tot nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een collectief idee en 
grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn uiteengelegd en de wijken zijn 
opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter: buurten met eengezinswoningen, flatwijken, 
villawijken, wijk(winkel)centra. Er is sprake van een tijdsgebonden verkavelingsstructuur op basis van 
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verschillende ordeningsprincipes.

Als ontwikkelingen plaatsvinden in de naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich in de aard, 
maat en het karakter van het grotere geheel (patroon van o.a. wooneenheden en parken), maar is als onderdeel 
daarvan wel herkenbaar. De groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp.

Toetsing van het initiatief aan de 'Stedelijke laag'

Met het realiseren van de woningen wordt rekening gehouden met omliggende functies en bestaande 
bebouwingsstructuren. Wat betreft bouwmogelijkheden wordt aangesloten bij de bebouwingskenmerken in de 
omgeving (zie ook paragraaf 3.1). Hiermee worden bouwkenmerken (o.a. goot-/bouwhoogte) afgestemd op de 
omgeving, zodat de woningen en de bijbehorende bouwwerk(en) qua bouwmassa en verschijningsvorm goed 
opgaan in het bebouwingskarakter van de omgeving. De invulling van het plangebied is in overeenstemming met 
de ter plekke geldende gebiedskenmerken van de 'Stedelijke laag'.

4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat de ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie 
Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3  Regionaal beleid
Het regionaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan voor voorliggend initiatief betreft het 
Regionaal Woningbouwprogramma uit 2017.

4.3.1  Regionaal Woningbouwprogramma

4.3.1.1  Algemeen

Gemeenten in Twente hebben samen met de provincie woonafspraken gemaakt in 2016. Door te spreken over 
de nieuwe woonprogrammering en de Ladder voor duurzame verstedelijking is in Twente een grote slag 
gemaakt met het denken en werken volgens deze Ladder. De gemaakte woonafspraken dragen dan ook bij aan 
een grote veranderslag in het denken over de woonprogrammering in Twente.

Het RWP Twente 2017 betreft een actualisatie van 2016 waarin marktinzichten over woningvraag- en aanbod 
zijn meegenomen en legt de afspraken in Twente vast. Dankzij het RWP kennen gemeenten het kader voor hun 
woonprogrammering, is het duidelijk wanneer de provincie achter een woonplan van de gemeenten staat en 
beschikken gemeenten grotendeels over een indicatie voor onderbouwingen voor de Ladder.

4.3.1.2  Programmering gemeente Dinkelland 2017

In circa 55% van de woningvraag voorziet de gemeente Dinkelland voor de komende 10 jaar met plannen met 
een directe bouwtitel. De gemeente heeft niet te maken met uitwerkingsplichten en gaat daarnaast uit van een 
onderprogrammering van 80%. De 20% die daarbij overblijft wenst de gemeente in te zetten voor de 
herontwikkeling van locaties voor herstructurering en transformatie. Daarnaast vraagt de toenemende vraag van 
de zogeheten rood voor rood plannen om een meer flexibel woningbouwprogramma.

Het woningbouwprogramma voor de gemeente Dinkelland, dat afkomstig is uit het RWP Twente uit 2017, is 
gebaseerd op prognoses. Inclusief een bandbreedte van 10% kent de gemeente een netto woningvraag van in 
totaal 690 woningen. In vergelijking met het oorspronkelijke woningbouwprogramma is de vraag met 70 
woningen gestegen.

4.3.1.3  Toetsing van het initiatief aan het Regionaal Woningbouwprogramma

In voorliggend geval worden 15 woningen toegevoegd aan de kern Saasveld. Deze woningen passen binnen de 
netto woningvraag in de gemeente Dinkelland van 690 woningen, waardoor het voornemen in overeenstemming 
is met het RWP Twente.

Geconcludeerd wordt dat voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met het programma van de regio.

4.4  Gemeentelijk beleid
Hierna wordt het in het kader van voorliggende ontwikkeling het meest relevante gemeentelijke beleid 
behandeld.
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4.4.1  Structuurvisie Dinkelland 

4.4.1.1  Inleiding

De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente 
Dinkelland. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de gemeente 
Dinkelland in de regio Twente aan.

4.4.1.2  Hoofdambitie

Hoofdambitie van Structuurvisie is: 

"Dinkelland staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van een unieke combinatie van levende en sociaal 
coherente gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde en weerbare economie".

Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt:

1. de gemeente zet in op 10 vitale woonkernen, met een concentratie van de meest kostbare 
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo;

2. het versterken van het economisch profiel door het realiseren van compenserende werkgelegenheid in de 
agrarische sector en het bevorderen van de economische betekenis van de toeristisch-recreatieve sector;

3. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;
4. het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme;
5. het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.

4.4.1.3  Saasveld

Saasveld is een kleine kern centraal gelegen in de gemeente Dinkelland. Saasveld telt 1.715 inwoners en vormt 
een hechte gemeenschap. De basisvoorzieningen zijn in de kern aanwezig. Voor centrum en 
verzorgingsvoorzieningen is Saasveld op Weerselo of Borne aangewezen. Kenmerkend voor de kern en de 
directe omgeving is de groene uitstraling. Saasveld ligt temidden van een gevarieerde landschapstype, te weten 
het essenlandschap, maten- en flierenlandschap en een jong ontginningslandschap. 

De zuidrand van de kern is zeer bosrijk. Karakteristiek voor Saasveld is het historische kerkeiland dat aan de 
rand van de kern ligt. Vanaf het lagergelegen gebied ten noorden van Saasveld een waardevol zicht op de het 
kerkeiland. Tegenover de kerk ligt een bardancing. De enorme parkeerbehoefte van de bardancing bepaald in 
hoge mate de functionele en stenige inrichting van het centrale dorpsplein als parkeerplein.

De visie op hoofdlijnen voor de kern Saasveld is als volgt:

Het borgen van de woonfunctie en basisvoorzieningen voor eigen gemeenschap (in de kern en 
buurtschappen);
Woningbouwontwikkeling Koninksweg-Drosteweg-Zoekerdijk (westkant kern nabij Diezelkamp);
Groene dorpsranden (noord- en zuidkant);
Er zijn enkele inbreidingslocaties voor woningbouw aangewezen tussen de Drosteweg en De Hagen;
Aanleg parkeerterrein voor 350 motorvoertuigen en terrein voor wachtende autobussen en taxi's op gronden 
sportterrein langs de Gravenallee, Van Rheedestraat en de Esch ten behoeve van de bardancing (nu 
sportterrein). Als compensatie wordt een nieuw sportveld (speelveld) aangelegd;
Omzetting bestaande camping (noordzijde kern) naar recreatiewoningen.

4.4.1.4  Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Dinkelland

Het plangebied ligt in een gebied die op basis van de 'Structuurvisie Dinkelland' is aangewezen als potentiële 
woningbouwlocatie. De beoogde woningbouw binnen het plangebied is dan ook in overeenstemming met de 
'Structuurvisie Dinkelland'.

4.4.2  Woonvisie 2016+

4.4.2.1  Algemeen

Op 11 juli 2016 is door de gemeenteraad van Dinkelland de Woonvisie 2016+ ‘Een uitdaging om het mooier te 
maken’ vastgesteld. Deze visie schetst een visie op het wonen in de gemeente tot 2020, met een doorkijk tot 
2025. De visie is de basis voor strategische afwegingen en stelt de vraag hoe de woonaantrekkelijkheid van 
Dinkelland versterkt kan worden voorop.

Tevens staan een aantal thema’s centraal, te weten: beschikbaarheid, betaalbaarheid, extramuralisering en 
duurzaam wonen. De gemeente neemt hierbij een faciliterende positie in en geeft richting, waarna zij partijen 
uitnodigt om met concrete plannen te komen.
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De woonvisie is in hoofdlijnen overeenkomstig met Het Regionaal Woningbouwprogramma (zie paragraaf 4.3.1 
van deze toelichting) en is dan ook regionaal afgestemd.

4.4.2.2  Visie en ambitie

De ambitie van de gemeente voor 2025 luidt als volgt:

Voor alle doelgroepen, jong en oud, blijft het aantrekkelijk wonen in Dinkelland. Het woningaanbod is gevarieerd, 
comfortabel en toekomstbestendig zodat men ook op latere leeftijd thuis kan blijven wonen. Er is sprake van een 
passend voorzieningenniveau en inwoners zijn tot elkaar betrokken, waardoor de leefbaarheid in de negen 
kernen versterkt.

Deze ambitie is onderverdeeld in 3 ambities, namelijk:

1. Een kwaliteitsslag maken, met daarin onder andere:
a. In stand houden kwaliteit centrumgebieden / kernwinkelgebieden
b. Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
c. Toekomstbestendig maken bestaande woningvoorraad
d. Gerichte aanpak in buurten door renovatie van woningen en woonomgeving

2. Beschikbaarheid in de vorm van: voor iedere doelgroep een woning, met daarin onder andere;
a. Nieuwbouwprogramma afstemmen met de regiogemeenten
b. Nieuwe plancapaciteit toetsen aan afwegingskader
c. Flexibele woningdifferentiatie in bestemmingsplannen
d. Nieuwbouwaccenten: sociale huur en voor middeninkomens

3. Betaalbaarheid in de vorm van: een passende prijs met bijbehorende kwaliteit, met daarin onder andere:
a. Beperkte vermindering van de kernvoorraad sociale huurwoningen is mogelijk
b. Voortzetten starterslening om het gat tussen huur en koop te overbruggen
c. Onderzoek naar de blijverslening
d. In het huurprijsbeleid corporaties wordt de huurprijs beter afgestemd op het inkomen

4.4.2.3  Uitvoeringsnota woningbouw 2018

Van het RWP (zie paragraaf 4.3.1) is afgeleid dat voor de periode 2018 tot en met 2027 behoefte is aan 100 
woningen in de overige woonkernen in de gemeente Dinkelland (waaronder Saasveld). Tevens zijn 80 woningen 
in de gemeente Dinkelland behouden als “Vrije ruimte” voor onvoorziene waardevolle initiatieven.

Naar verwachting wordt de kwantitatieve groei van veel kernen na 2027 minder. Er moeten bewuste keuzes 
worden gemaakt over welke woningtypen je toestaat en op welke (structuurversterkende) plekken. Voor het 
nieuwe afwegingskader zijn met name de volgende ontwikkelingen en uitgangspunten van belang:

tot 2027 is er nog sprake van een huishoudenstoename;
op de korte termijn is er een tekort aan starterswoningen maar op termijn is de opgave beperkt;
zet in op nieuwbouwconcepten die zowel voor starters als senioren geschikt zijn, zodat deze 
toekomstbestendig zijn;
de grootste opgave ligt bij ouderen en vernieuwing van de bestaande voorraad via renovatie, vervanging of 
verdunning.

4.4.2.4  Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie Dinkelland 2016+

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt hoofdzakelijk ingezet op de behoefte aan starters- en 
seniorenwoningen in de kern Saasveld. De vrijstaande woningen en de twee-onder-één-kap woningen betreffen 
levensloopbestendige woningen, waarbij bijvoorbeeld slaap- en badkamer op de begane grond zijn te realiseren. 
Hiermee zijn de woningen met name geschikt voor minder mobiele mensen. De rijwoningen bestaan uit twee 
bouwlagen met kap. Deze woningen zijn met name bedoeld voor starters. Hiermee wordt bijgedragen aan de 
ambitie van de gemeente voor 2025.

Daarmaast blijkt uit paragraaf 4.4.2.3 dat kwantitatief gezien nog ruimte is voor woningbouw, ook voor de 
beoogde 15 woningen.

Geconcludeerd wordt dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met de 
gemeentelijke woonvisie.
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4.4.3  Casco-benadering in Noordoost-Twente

4.4.3.1  Algemeen

In het Ontwikkelingsperspectief voor het Nationale Landschap Noordoost-Twente hebben de hierbij betrokken 
partijen de ambitie uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw zodanig 
vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap. Zowel gemeenten als provincie 
hadden behoefte aan een praktisch concept om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan deze ambitie. 
Voor het bereiken van deze ambitie is het, het meest wenselijk om de belangen van initiatiefnemers die 
elementen willen verwijderen te koppelen aan grondeigenaren die bereid zijn nieuwe elementen te plaatsen om 
zo het landschap te versterken. Alle individuele aanvragen zullen dan uiteindelijk moeten leiden tot een beter 
functionerend en herkenbaar landschap. Om dit te bereiken is de casco-benadering ontwikkeld.

Met de casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten van 
Noordoost-Twente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: 
behoud en ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de 
cascobenadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de 
kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel.

4.4.3.2  Casco-benadering in de praktijk

De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen, samen met de ontwikkeling die deze landschappen hebben 
doorgemaakt (dynamiek), het uitgangspunt van de casco-benadering. Elk landschapstype heeft een eigen 
kenmerkende structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur is het casco van het landschap. Het kan 
daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en (kleinere) bosjes. Het beleid is er op gericht om dit 
casco te versterken. Toepassing van de casco benadering leidt op termijn tot versterking van het 'kleinschalige 
groene karakter' van het landschap in totaliteit.

De regels van de casco-benadering gelden niet voor:

Punt elementen (zoals poelen en solitaire bomen).
Lijn elementen (zoals stijlranden en zandwegen).
Beplanting binnen bouwblokken/bebouwde kom.
Boomgaarden.
Bos groter dan 0,5 hectare.

Voor bovenstaande elementen en het beheer van casco elementen geldt het reguliere beleid van elke 
afzonderlijke gemeente. De basis voor initiatieven is de cascokaart. Hierop staan drie typen elementen 
weergegeven, zie de navolgende tabel.

Landschapstype Opmerking

Elementen die tot het casco behoren Mogen in principe niet verplaatst worden  

Elementen die niet tot het casco behore Mogen verplaatst worden, als aan de regels van de 
casco-benadering wordt voldaan

Te compenseren elementen  Locaties waar de initiatiefnemer de elementen heen 
kan verplaatsen  

Aan de hand van de casco-kaart wordt beoordeeld of het landschapselement tot het casco behoort of niet. Uit de 
beoordeling hiervan volgen drie mogelijke opties:

Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op een lijn uit 
de casco-kaart.
Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de initiatiefnemer wil 
compenseren op een andere plek dan aangegeven op de casco-kaart.
Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te compenseren element 
ligt of op de casco-kaart, zo niet dan is de een aanvraag een combinatie met situatie 2 (afwijking 
compensatie).

Situatie plangebied

Zoals blijkt uit de in afbeelding 4.6 opgenomen uitsnede van de casco-kaart is de bestaande houtsingel aan de 
oostzijde van het plangebied aangemerkt als 'Onderdeel Casco'. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt 
rekening gehouden met deze bestaande houtsingel die onderdeel uitmaakt van het Casco. De beoogde 
woonbebouwing wordt op gepaste afstand van deze houtsingel gerealiseerd (zie ook paragraaf 3.1).
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Afbeelding 4.6 Uitsnede Casco-kaart (Bron: Provincie Overijssel) 

4.4.3.3  Toetsing van het initiatief aan de Casco-benadering in Noordoost-Twente

De aanwezige groenstructuren rondom het plangebied die onderdeel uitmaken van het Casco blijven behouden 
en worden als gevolg van voorgenomen ontwikkeling niet aangetast. Geconcludeerd wordt dat het Casco-beleid 
zich niet verzet tegen de voorgenomen ontwikkeling.

4.4.4  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling past binnen 
de gemeentelijke beleidskaders.
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Hoofdstuk 5  Milieu- en 
omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het 
betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering, geur, ecologie, 
archeologie & cultuurhistorie, het Besluit milieueffectrapportage en water.

5.1  Geluid

5.1.1  Wettelijk kader

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een 
omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een 
bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek 
moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, 
welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen.

5.1.2  Situatie plangebied

De geplande woningen worden op basis van de Wgh aangemerkt als geluidsgevoelige object. Hierna wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de aspecten wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai als bedoeld in de Wgh.

5.1.2.1  Wegverkeerslawaai

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.

Wettelijke geluidszones van wegen:

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

1 of 2 rijstroken 200 m 250 m

3 of 4 rijstroken 350 m 400 m

5 of meer rijstroken 350 m 600 m

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:

1. wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
2. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).

In het kader van voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Het 
volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 2 van de toelichting. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste 
resultaten.

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Zoekerdijk. Daarnaast zijn er in de directe omgeving 
van het plangebied uitsluitend 30 km/uur wegen aanwezig. Gezien de ligging en afstand van het plangebied ten 
opzichte van de omliggende 30 km/uur wegen wordt in voorliggend geval enkel onderzoek naar de 
geluidsbelasting afkomstig van de Drosteweg en de Zoekerdijk relevant geacht. Deze wegen worden dan ook 
onderzocht in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

Ter plaatse van de nieuwe woningen bedraagt de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai, als gevolg van de 
Drosteweg en de Zoekerdijk respectievelijk maximaal 40 en 39 dB (inclusief aftrek). Hiermee wordt ter plaatse 
van alle woningen voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Een hogere waarde is, voor zover mogelijk, niet 
benodigd.

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er ter plaatse van de te realiseren woningen voor wat 
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betreft het aspect wegverkeerslawaai sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.1.2.2  Railverkeerslawaai

Railverkeerslawaai is in het voorliggende geval niet van toepassing aangezien er in de directe omgeving van het 
plangebied geen spoorweg aanwezig is.

5.1.2.3  Industrielawaai

In de nabijheid van het plangebied zijn geen geluidsgezoneerde bedrijventerreinen aanwezig. In paragraaf 5.5 
wordt nader ingegaan op milieuhinder (o.a. geluid) als gevolg van individuele bedrijven. Op deze plaats wordt 
geconcludeerd dat het aspect industrielawaai geen belemmering vormt.

5.1.3  Conclusie

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

5.2  Bodem

5.2.1  Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om 
hierin inzicht te krijgen, is doorgaans een bodemonderzoek conform de richtlijnen NEN 5725/NEN 5740 
noodzakelijk.

In het kader van voorgenomen ontwikkeling is ter plaatse van het plangebied een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het uitgevoerde onderzoek opgenomen. Voor het 
volledige onderzoeksrapport wordt verwezen naar Bijlage 3 bij deze toelichting.

5.2.2  Situatie plangebied 

Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 
afwijkingen waargenomen. Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde bodemmateriaal geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming).

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is van 
bodemverontreiniging. De bovengrond en het grondwater bevatten enkele stoffen verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde respectievelijk de streefwaarde. Deze lichte verontreinigingen overschrijden de 
tussenwaarde/bodemindexwaarde (>0,5) niet en geven daardoor geen formele aanleiding tot het instellen van 
een nader onderzoek.

De bodem wordt geschikt geacht voor het beoogde gebruik (wonen en tuin).

5.2.3  Conclusie

Het aspect 'bodem' vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling, de gronden 
zijn geschikt voor de beoogde woonbestemming.

5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.

In de Wet luchtkwaliteit staan onder andere grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. 
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);
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5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende mate” 
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:

woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden. 

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van 
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.

5.3.2  Situatie plangebied

In paragraaf 5.3.1.1 zijn voorbeelden van de lijst met categorieën van gevallen opgenomen, die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van voorgenomen 
ontwikkeling (realiseren 15 woningen) in vergelijking met de voorgenoemde categorieën, wordt geconcludeerd 
dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 

Tevens wordt opgemerkt dat de woningen niet worden aangemerkt als gevoelige bestemmingen in het kader 
van het Besluit gevoelige bestemmingen.

5.3.3  Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 

5.4  Externe veiligheid

5.4.1  Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen en moet worden getoetst aan wet- en regelgeving 
op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per 
weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe 
veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in: 

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).
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Het vervoer van gevaarlijke stoffen pet buisleiding is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb).

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en 
het groepsrisico.

5.4.2  Situatie plangebied

Aan de hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven, waarin het plangebied 
indicatief is aangegeven met de rode cirkel.

Afbeelding 5.1 Uitsnede risicokaart (Bron: Risicokaart)

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied:

zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen onder 
het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is; 
niet ligt binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen; 
niet ligt binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

5.4.3  Conclusie

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving inzake 
externe veiligheid.
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5.5  Bedrijven en milieuzonering

5.5.1  Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 
gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar 
SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft 
richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier 
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. 
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van 
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten 
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de 
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk 
is. 

5.5.2  Gebiedstypen 

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige woonwijk' 
en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Op 
basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype 'rustige woonwijk' 
vergelijkbaar omgevingstype. 

Het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' omschreven als een 
gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere functies 
voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 

De richtafstanden (met uitzondering van het aspect gevaar) uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, 
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien 
sprake is van een 'gemengd gebied'. Daarbij wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt 
dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te 
voeren dan met het oog op een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk is.

Direct rondom het plangebied is geen sprake van functiemenging. Daarom wordt in dit geval uitgegaan van de 
omgevingstype 'rustige woonwijk'. 

5.5.3  Situatie plangebied 

5.5.3.1  Algemeen

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden naar de 
omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 
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5.5.3.2  Externe werking

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als 
het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 

In dit geval worden woningen toegevoegd. De hierbij behorende functie 'wonen' betreft geen milieubelastende 
activiteit voor de omgeving, waardoor geen sprake is van het aantasten van het woon- en leefklimaat van 
omwonenden.

5.5.3.3  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving, en omgekeerd of bestaande functies in de omgeving door de ontwikkeling worden 
belemmerd in de bedrijfsvoering en/of ontwikkelingsmogelijkheden.

In de omgeving van het plangebied zijn een aantal milieubelastende functies aanwezig, waaronder een locatie 
waar een grondgebonden veehouderij aanwezig/toegestaan is. Opgemerkt wordt dat voor veehouderijen, op 
basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', de grootste richtafstand veelal voor het aspect geur 
geldt. Bij veehouderijen zijn echter niet de richtafstanden, maar de wettelijk aan te houden afstanden of de 
berekenende geuremissiecontouren voor vergunningsplichtige veebedrijven bepalend. In deze paragraaf zullen 
de richtafstanden bij veehouderijen voor wat betreft het aspect geur buiten beschouwing blijven, maar worden 
wel de overige milieuaspecten behandeld. In paragraaf 5.6 wordt nader ingegaan op het aspect geur.

In de onderstaande tabel worden de activiteiten/functies benoemd die zich bevinden in de nabijheid van de 
beoogde woningen. Tevens is aangegeven tot welke milieucategorie deze activiteit of functie wordt gerekend, 
welke richtafstand aangehouden moet worden tussen de gevel van de nieuwe woningen en het 
bestemmingsvlak/bouwvlak van de betreffende milieubelastende functie en wat de daadwerkelijke afstand 
hiertussen bedraagt. 

Functie Milieucategorie Richtafstand Daadwerkelijke afstand 
(circa)

Nutsvoorziening 
Ten oosten van het 
plangebied

max. 2 30 meter 32 meter

Bakkerij 
Drosteweg 23A

max. 2 30 meter 50 meter

Horeca 
Drosteweg 8

max. 2 30 meter 45 meter

Intensieve veehouderij 
Koninksweg 20

max. 4.1 50 meter voor geluid 250 meter

Gelet op het vorenstaande wordt voldaan aan de richtafstanden. Gelet hierop is ter plaatse van de beoogde 
woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te verwachten. Omgekeerd worden omliggende 
milieubelastende functies als gevolg van voorgenomen ontwikkeling niet in de ontwikkelingsmogelijkheden 
belemmerd.

5.5.4  Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

5.6  Geur

5.6.1  Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader vergunningverlening, als het gaat om 
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met 
een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt 
deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de 
andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden 
aangehouden. 

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende 
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afstanden aangehouden te worden: 

3. ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 
4. ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen. 

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat de geurbelasting, 
binnen een concentratiegebied, op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3 odour 
units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze 
niet meer bedragen dan 14 odour units per kubieke meter lucht.

5.6.2  Activiteitenbesluit milieubeheer

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitbesluit ook van toepassing op agrarische activiteiten. Het Besluit landbouw 
milieubeheer is tegelijkertijd komen te vervallen. Agrarische bedrijven hebben geen vergunning meer nodig als 
al hun activiteiten onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen. Dit zijn type B-bedrijven, zoals 
veehouderijen, kinderboerderijen (en andere bedrijven die kleinschalig dieren houden), glastuinbouwbedrijven, 
bedrijven met teelt in gebouwen, bedrijven met open teelt, agrarische loonwerkers en losse opslagen 
(bijvoorbeeld mest).

Voor geurhinder is in het Activiteitenbesluit een soortgelijk beoordelingskader opgenomen als in de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv). Zo gelden binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde normen als in de Wgv. 
Ook de geurbelasting wordt bepaald volgens het bepaalde in de Wgv. Hetzelfde geldt voor het meten van de 
afstanden.

5.6.3  Geurverordening gemeente Dinkelland

De Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wgv) biedt gemeenten de mogelijkheid om bij verordening binnen 
een bepaalde bandbreedte eigen geurnormen en afstanden vast te stellen. Belangrijk daarbij is een goede 
balans te vinden tussen de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijbedrijven en een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat voor geurgevoelige objecten, vooral in de bebouwde kommen.

Deze belangenafweging vindt plaats in de Geurgebiedsvisie ten behoeve van de verordening geurhinder en 
veehouderij (vastgesteld 19 april 2016). De afwijking van geurnormen en afstanden kan wenselijk zijn, gelet op 
plaatselijke omstandigheden. Er zijn binnen de gemeente Dinkelland uitbreidingsplannen (vooral 
woningbouwplannen) gepland. Het leefklimaat van deze plangebieden kan worden beïnvloed door 
wijzigingen/uitbreidingen van veehouderijbedrijven en anderzijds kunnen ontwikkelingsmogelijkheden van 
veehouderijbedrijven worden beperkt door realisatie van nieuwe ruimtelijke (woningbouw-)plannen.

Om veehouderijen voldoende ruimte te kunnen blijven geven en te zorgen voor een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat voor de toekomstige geurgevoelige objecten is door middel van een nader onderzoek gebleken dat 
met de verhoging van de wettelijke waarde (van 3 ouE/m3 te verhogen naar 6 ouE/m3) wordt voldaan. Tevens 
wordt hiermee rekening gehouden met het GGD-advies. De wettelijke waarde van 14 ouE/m3 voor het 
buitengebied blijft gehandhaafd. In artikel 5 van de gemeentelijke geurverordening is het volgende opgenomen 
ten aanzien van geurbelasting binnen de bebouwde kom:

Artikel 5 Waarden voor de geurbelasting binnen de bebouwde kom

Binnen de daartoe aangewezen gebieden, die zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende 
overzichtskaart, geldt, in afwijking van artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wet dan wel in afwijking van artikel 
3.115 van het Activiteitenbesluit, voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom een waarde 
van 6,0 ouE/m3.

De begrenzing is weergegeven in afbeelding 5.2, het plangebied is aangegeven met de rode contour. Het 
plangebied is gelegen in het aangewezen gebied als bedoeld in artikel 5 van de geurverordening.
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Afbeelding 5.2 Uitsnede overzichtskaart Geurverordening (Bron: gemeente Dinkelland)

5.6.4  Situatie plangebied

Op een afstand van circa 90 meter van de veehouderij aan de Koninksweg 20 is op 16 oktober 2018 het 
bestmemingsplan "Saasveld, Diezelkamp 2 afronding" vastgesteld. In dit bestemmingsplan is het volgende 
aangegeven:

Op 12 juni 2017 is een melding voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Koninksweg 20 ingediend. 
Op basis van de geurberekening die bij deze melding is gevoegd blijkt dat de geurbelasting ter plaatse van de 
rand van het plangebied 4,8 ouE/m3 zal bedragen. Hiermee wordt voldaan aan de norm van 6,0 ouE/m3. 
Hiermee is aangetoond dat ter plaatse van het plangebied een acceptabel woon- en leefklimaat is gegarandeerd 
en dat het plan niet zal leiden tot een (verdere) beperking van de inrichting aan de Koninksweg 20.

Aangezien het plangebied behorend bij onderhavig bestemmingsplan op circa 250 meter van de betreffende 
veehouderij ligt, kan er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat er plaatse van het plangebied wordt voldaan 
aan de norm van 6,0 ouE/m3 en er sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Daarnaast is van (verdere) beperking van de ontwikkelmogelijkheden behorend bij de veehouderij Koninksweg 
20 geen sprake. Immers liggen woningen/woonbestemmingen van derden dichter op de betreffende 
veehouderij, die daardoor maatgevend zijn voor de ontwikkelmogelijkheden.

5.6.5  Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor dit plan.

5.7  Ecologie
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland. Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. 
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5.7.1  Gebiedsbescherming

5.7.1.1  Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die 
zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op 
grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de Wet 
natuurbescherming beschermd. 

Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de 
'Lemselermaten' en ligt op circa 4,3 kilometer afstand van het plangebied.

In het kader van voorgenomen ontwikkeling is een stikstofonderzoek uitgevoerd. Met behulp van de 
AERIUS-calculator zijn berekeningen gemaakt voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase van de beoogde 
woningen. De volledige rapportage is opgenomen in bijlage 4 van deze toelichting. Hierna wordt ingegaan op de 
belangrijkste resultaten.

Uit het stikstofonderzoek volgt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant 
negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader 
van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet 
vergunningsplichtig.

5.7.1.2  Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid (NNN). Het NNN is in 
provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. In 
principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten. 

Het plangebied ligt op ten minste 350 meter afstand van gronden die behoren tot het NNN. De invloedsfeer van 
het kleinschalige voornemen is lokaal, waardoor de voorgenomen ontwikkeling geen negatief effect zal hebben 
op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN.

5.7.2  Soortenbescherming

5.7.2.1  Algemeen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige 
natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden gevraagd.

In het voorliggend geval is een Quickscan Natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hieronder wordt ingegaan op de 
conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage 5 van deze 
toelichting.

5.7.2.2  Situatie plangebied

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en weinig 
kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk bezet de veldmuis er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Vogels en 
vleermuizen benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied. Het plangebied vormt een ongeschikt 
leefgebied voor amfibieën.

Voor grondgebonden zoogdieren, die vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden' en het 'beschadigen en vernielen van vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats'. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. 

5.7.3  Conclusie

Er is geen sprake van negatieve effecten op het NNN en Natura 2000-gebieden. Daarnaast is er geen sprake van 
negatieve effecten op beschermde soorten in het plangebied en wordt nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.
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5.8  Archeologie en cultuurhistorie

5.8.1  Archeologie

5.8.1.1  Algemeen

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de 
Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 
Omgevingswet, wanneer deze in 2022 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de 
Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 
initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, 
waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

5.8.1.2  Situatie plangebied

De gemeente Dinkelland beschikt over een archeologische verwachtings- en advieskaart. Hiervan is in afbeelding 
5.3 een uitsnede ter hoogte van het plangebied (blauwe contour) opgenomen. Het plangebied ligt in het 
gebiedstype “Beekdalen en overige laagten”.

Afbeelding 5.3 Uitsnede van archeologische verwachtings- en advieskaart (Bron: Gemeente Dinkelland)

Voor het gebiedstype “Beekdalen en overige laagten” geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij 
bodemingrepen dieper dan 40 cm, met uitzondering van gebieden met een lage verwachting binnen 
plangebieden met meerdere verwachtingszones, en plangebieden met een lage verwachting die grenzen aan 
terreinen met waardevolle archeologische resten. 

Gelet op het vorenstaande wordt het uitvoeren van archeologisch onderzoek dan ook niet noodzakelijk geacht.

5.8.2  Cultuurhistorie

5.8.2.1  Algemeen

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch 
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is 
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 
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5.8.2.2  Situatie plangebied

Er bevinden zich in het plangebied en in de directe omgeving hiervan geen rijks- dan wel gemeentelijke 
monumenten, waarvan de cultuurhistorische waarden door voorliggend plan negatief zouden kunnen worden 
beïnvloed. Geconcludeerd wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan.

5.8.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van negatieve 
effecten op cultuurhistorische waarden.

5.9  Besluit milieueffectrapportage

5.9.1  Kader

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in de 
integrale ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met een 
milieueffectrapportage in aanraking komen:

Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan): Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een 
passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet natuurbescherming nodig is.
Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3): Er ontstaat een m.e.r.-plicht 
voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit besluit waar het 
bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4): Er ontstaat een 
m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit 
besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen 
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van 
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of 
meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend voor' 
en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als 
eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit 
onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling 
moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.

5.9.2  Situatie plangebied

5.9.2.1  Artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 4,3 kilometer van het plangebied. Zoals in paragraaf 
5.7.1.1 en Bijlage 4 (Stikstofonderzoek) van deze toelichting is beschreven is er voor zowel de aanlegfase als de 
gebruiksfase geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatieve effecten heeft op de 
instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden. Het voornemen is in het kader van de Wet 
natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet 
vergunningsplichtig. Het opstellen van een passende beoordeling is gelet op het vorenstaande niet noodzakelijk.

5.9.2.2  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

De voorgenomen ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door het partieel herzien van het geldende 
bestemmingsplan. Dit betekent dat voorliggende ontwikkeling m.e.r.-(beoordelings)plichtig is, indien activiteiten 
worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de daarin 
opgenomen drempelwaarden overschrijden. 

In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is 
daarom niet direct m.e.r.-plichtig. Op basis van onderdeel D kan de in dit plan besloten ontwikkeling worden 
aangemerkt als: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'.
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De ontwikkeling in dit bestemmingsplan is m.e.r.-beoordelingsplichtig indien de volgende drempelwaarden 
worden overschreden:

5. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
6. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
7. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Gezien de drempelwaarden wordt geconcludeerd dat de in voorliggend bestemmingsplan besloten ontwikkeling 
van een significant kleiner schaalniveau is. Van een directe m.e.r.-plicht is in dit geval geen sprake.

Echter dient ook wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te 
vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. Hiertoe is een vormvrije 
m.e.r-beoordeling opgesteld, deze is opgenomen in Bijlage 6 bij deze toelichting. Uit deze notitie blijkt dat 
voorliggend bestemmingsplan geen belangrijke nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van 
een m.e.r.-procedure noodzakelijk maakt. 

5.9.3  Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten als gevolg 
van de vaststelling van dit bestemmingsplan.

5.10  Water

5.10.1  Vigerend beleid

5.10.1.1  Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om in 
alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water 
omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder 
estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op 
(deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en 
maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities 
worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.

5.10.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten zich 
op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke 
thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De doorwerking van de 
beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).

5.10.1.3  Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.

5.10.1.4  Beleid waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en 
Veluwe, Drents Overijsselse Delta, en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water 
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld. 

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het 
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.

In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil 
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema's waterveiligheid, voldoende water, 
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op het:

voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen voor een 
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goed functionerend regionaal watersysteem. 
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

5.10.2  Waterparagraaf

5.10.2.1  Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is 
verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie (watertoets). 

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met 
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

5.10.2.2  Watertoetsproces

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een waterhuishoudkundig plan opgesteld en een 
geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Het gehele onderzoekrapport is opgenomen in Bijlage 7. Hierna wordt 
ingegaan op de belangrijkste uitkomsten en conclusies.

Binnen het plangebied zal het hemelwater en vuilwater (droogweerafvoer) gescheiden worden afgevoerd. 
Hierdoor voorziet de planontwikkeling niet in een extra belasting van de waterkwaliteit.  

Door de ontwikkeling is in het openbaar gebied straks circa 4.545 m2 verharding aanwezig. De gemeente 
hanteert in overeenstemming met het waterschap bij een 'nieuw uitleggebied' een bergingseis van 37mm. 
Hiermee is binnen het plangebied circa 170 m3 bergingscapaciteit benodigd. Hierbij is gekozen om het 
hemelwater over het maaiveld te laten afstromen naar wadi's. De wadi hebben een totale inhoud van 185 m3. 
Tevens is vanuit de wadi een overstort aanwezig naar de sloot aan de westzijde van de Drosteweg. De wadi's 
zijn onderling met elkaar verbonden middels een hemelwaterriool. Opgemerkt dient te worden dat maatregelen 
worden aanbevolen teneinde de leeglooptijd ter plaatse van de wadi's verhogen.

Indien er zich extreme situaties voordoen (extreme regenval) zal overstort van water plaatsvinden naar de sloot 
aan de westzijde van de Drosteweg. Gezien de te verwachten waterstanden in de Saasvelderbeek kan water ten 
allen tijde vrij afstromen. Geadviseerd wordt de sloot langs de Drosteweg te voorzien van deugdelijke 
uitstroomprofielen ter plaatse van de overstort.

Op basis van de toekomstige inrichting van het plangebied zijn er voldoende ruimte aanwezig om deze te sluiten 
op de bestaande peilen op aangrenzende percelen.

Om vast te stellen welke waterbelangen spelen bij de planontwikkeling en welke procedure in het kader van de 
watertoets moet worden gevolgd, is de digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl in 
april 2020.

De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de normale procedure van de watertoets is toegepast. 
De bestemming en de grootte van het plan hebben invloed op de waterhuishouding. De procedure in het kader 
van de watertoets is goed doorlopen. De aanvraag is bijgevoegd in Bijlage 8.
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten en 
planverantwoording

6.1  Inleiding
De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een bestemmingsregeling, die 
(digitaal) bindend is voor overheid en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en is 
voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding vormen het juridisch bindende deel, terwijl de toelichting 
geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing van 
de opgenomen bestemmingen. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het 
gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van 
aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol voor toepassing van de regels, 
alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen.

6.2  Opbouw van de regels

6.2.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen om 
ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2010. 
In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn 
ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 
normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

1. Inleidende regels; 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels; 
4. Overgangs- en slotregels. 

6.2.2  Inleidende regels

6.2.2.1  Begrippen

In Artikel 1 zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn 
opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die 
gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

6.2.2.2  Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten (Artikel 2) uitleg gegeven wat onder de diverse 
meetvoorschriften wordt verstaan. 
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6.2.3  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. In 
de bestemmingen is het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook bepalingen met 
betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen. Ieder artikel 
kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. 
Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Aansluitend volgen afwijkingsregels met betrekking tot bouw- en/of 
gebruiksregels. Ten slotte zijn eventueel bepalingen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen. Belangrijk om te vermelden is dat naast de 
bestemmingsregels ook in andere artikelen relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet 
worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld van hetgeen is geregeld.

6.2.4  Algemene regels

De volgende algemene regels zijn opgenomen:

Anti-dubbeltelregel (Artikel 6): deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een plan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, 
het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan 
een soortgelijke eis wordt gesteld.
Algemene bouwregels (Artikel 7): in deze regels wordt geregeld dat bij toepassing van het bepaalde ten 
aanzien van het bouwen ondergeschikte bouwdelen buiten beschouwing worden gelaten.
Algemene gebruiksregels (Artikel 8): in deze regels is aangegeven wat onder verboden gebruik wordt 
verstaan. 
Algemene afwijkingsregels (Artikel 9): in deze regels is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
gegeven om bij een omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, 
onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 
aangegeven.
Overige regels (Artikel 10): in dit artikel zijn regels in verband met nadere eisen en parkeren opgenomen.

6.2.5  Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel is 
aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

6.3  Bestemmingen
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar 
worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
binnen het betreffende plangebied. Zij zijn het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en 
overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is. In deze paragraaf worden 
de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde volgorde als in de regels 
worden behandeld.

Artikel 3 Groen

De gronden die niet zijn voorzien van de bestemming 'Verkeer' of 'Wonen' zijn voorzien van de bestemming 
'Groen'.

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, 
voet- en fietspaden, in- en uitritten, parkeervoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 
Speelvoorzieningen in de vorm van speelplaatsen/ sport- c.q. trapvelden met de hierbij behorende voorzieningen 
met een oppervlakte groter dan 50 m² uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
'speelvoorziening';

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor het overige is aangesloten op de regels van 
het bestemmingsplan "Saasveld".
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Artikel 4 Verkeer

Daar waar binnen het plangebied parkeer- en verkeersvoorzieningen zijn beoogd is de bestemming 'Verkeer' 
opgenomen.

Deze gronden zijn bestemd voor onder meer wegen, straten en (fiets)paden en parkeervoorzieningen. Op deze 
gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

Artikel 5 Wonen

Ter plaatse van de beoogde woningen en de gronden die in gebruik zijn als tuin bij de Drosteweg 19 is de 
bestemming 'Wonen' opgenomen. Deze gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wonen.

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met de bestemmingsomschrijving. Als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd, waarbij het 
aantal woningen per bouwvlak is aangegeven met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'. 

Een hoofdgebouw wordt vrijstaand, dan wel twee aaneen gebouwd, tenzij de gronden zijn voorzien van de 
aanduiding 'aaneengebouwd' in welk geval ter plaatse van deze aanduiding uitsluitend aaneengebouwde 
woningen zijn toegestaan. Verder is met de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' 
de maximale goot- en bouwhoogte aangegeven. 

Voor het overige is aangesloten op de regels van het bestemmingsplan "Saasveld".
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Hoofdstuk 7  Economische 
uitvoerbaarheid 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk 
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien 
het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels 
niet noodzakelijk is.

De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds aangetoond door de financiële haalbaarheid en anderzijds via 
de grondexploitatieregeling vanuit de wetgeving. Dit betreft een gemeentelijk woningbouwplan. De vaststelling 
van een exploitatieplan is bij dit bestemmingsplan niet van toepassing
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Hoofdstuk 8  Vooroverleg, inspraak en 
zienswijzen

8.1  Vooroverleg

8.1.1  Het Rijk

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is 
afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.

8.1.2  Provincie Overijssel

Het ontwerpbestemmingsplan is met de provincie Overijssel gedeeld. De provincie Overijssel heeft geen 
inhoudelijke reactie op het plan gegeven.

8.1.3  Waterschap Vechtstromen

In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website 
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben geleid tot de 'normale procedure'. Hiertoe 
heeft vooroverleg met het waterschap Vechtstromen plaatsgevonden. De reactie van het waterschap is 
opgenomen in subparagraaf 5.10.2.

8.2  Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend 
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In dit geval wordt geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage 
gelegd. 

8.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze 
inzagetermijn zijn er geen zienswijzen tegen het plan kenbaar gemaakt. Het bestemmingsplan is dan ook 
ongewijzigd vastgesteld.
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Bijlagen bij de toelichting
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2e Concept 

Beeldkwaliteitsplan

de Lenne Saasveld

3 november 2020
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Inleiding

Saasveld is gelegen in een kleinschalig essenlandschap in 
een kenmerkend Twents coulissenlandschap. De bebou-
wing lag rondom de es aan slingerende wegen en had in 
dit landschap een verspreid karakter. Waar de wegen sa-
menkomen zijn concentraties van bebouwing ontstaan, 
vaak rond groene open ruimten of een brink. In loop der 
tijd zijn deze oude bebouwingsconcentraties door verschil-
lende uitbreidingslocaties aan elkaar gegroeid tot het hui-
dige dorp Saasveld. De Drosteweg - Gravenallee is daarin 
het verbindend element waar alle locaties aan verbonden 
zijn.

Aan de Drosteweg, ter hoogte van de Saasvelderbeek, is 
ruimte voor de bouw van circa 15 woningen. De bomen-
structuur langs de Drosteweg blijft behouden. Langs de 
beek komt een groenstructuur en er blijft een doorkijk 
vanaf de Drosteweg naar het twentse landschap behou-
den. Binnen dit groene raamwerk kunnen circa 15 wonin-
gen gebouwd worden waarbij de richting van de Droste-
weg dominant is in de stedenbouwkundige opzet.

In dit beeldkwaliteitsplan staan, vanuit dit ruimtelijke prin-
cipe, beeldkwaliteitseisen voor de bebouwing, voor erfaf-
scheidingen tussen openbaar en prive terrein en voor de 
inrichting van de openbare ruimte. 
Beeldkwaliteit werkt op verschillende niveaus en de crite-
ria zullen per niveau beschreven worden. 

Het gemeentelijke welstandsbeleid is beschreven in de 
nota omgevingskwaliteit. Dit plan is een nieuwe ontwikke-
ling waarvoor een eigen beeldkwaliteitsplan noodzakelijk 
is. De gemeente hecht veel waarde aan vroegtijdig over-
leg over de bouwplannen. Voorafgaand aan de indiening is 
het mogelijk om bouwplannen in relatie tot dit beeldkwa-
liteitsplan met de stadsbouwmeester te bespreken. 



3Eikenlaan

De buurt

Om het landschap te verbinden met de Drosteweg 
is er een groene ruimte langs de Saasvelderbeek 
en langs de bestaande woning gepland. Om de be-
staande bomen langs de Drosteweg in te passen, 
staat de nieuwe woonbebouwing op gepaste af-
stand van de bestaande bomen.
De sfeer van het dorp is de basis voor de woning-
bouw op deze locatie. Dat betekent dat het eind-
beeld dorpse, twentse woningbouw in een ont-
spannen setting is.

Beeldkwaliteitseisen De buurt :

• De verschijningsvorm is dorps, vrijstaande en 
twee onder een kapwoningen hebben 1 bouw-
laag met een kap. De rijenwoningen hebben 2 
bouwlagen met een kap.

• Elke vrijstaande woning verschilt van de naast-
gelegen woning en is indvidueel herkenbaar. 
Twee onder een kapwoningen mogen identiek 
onder de kap zijn maar mogen niet gelijk zijn 
aan de aangrenzende woningen. 

• De woningen moeten in de rooilijn gebouwd 
worden.

• De woningen zijn op straat georiënteerd.
• Bij een hoeksituatie dienen de naar de openba-

re weg en/of openbaar groen toegekeerde ge-
vels als voorgevels te worden ontworpen, voor-
zien van ramen en  voorzien van bijvoorbeeld 
de entree van de woning of een erker.
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De woning

Uitgangspunt is een eindbeeld met dorpse, twent-
se woningbouw in een ontspannen setting.

Beeldkwaliteitseisen De woning :

• De woningen hebben een zadeldak, schilddak 
of een mansardedak (geknikt dak). Een woning 
met een plat dak of lessenaarsdak is niet toe-
gestaan.

• De woningen zijn gedekt met matte, gebak-
ken pannen in de kleuren zwart, donkergrijs of 
oranje - rood (genuanceerd).

• De gevelkeur is een gedekte aardetint in de 
kleuren varierend van (licht)bruin, roodbruin 
tot (donker)rood en anthraciet.

• Gevels richting de openbare ruimte zijn samen-
hangend en representatief vormgegeven.

• De detaillering is zorgvuldig en afgestemd op de 
architectuur van de woning.

• Toegevoegde elementen, zoals dakkapellen, 
erkers en aanbouwen, zijn ondergeschikt en 
vormgegeven in de lijn van de architectuur van 
het geheel.

• Zij- en achtertuinen die grenzen aan openbaar 
groen of grenzen aan de openbare weg moeten 
een natuurlijke erfafscheiding hebben. Bijvoor-
beeld een haag. Houten en betonnen schuttin-
gen zijn hier niet toegestaan. Een te begroeien 
open gaas constructie is toegestaan.

mansardedak                 zadeldak 

detaillering zorgvuldig afgestemd op de architectuur        matte, oranje dakpannen

moderne twentse woning      variatie in rijwoningen  
(bron: Building design)
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Bottelroosstraat

De straat

Dorpse, twentse woningbouw in een ontspannen 
setting.

Beeldkwaliteitseisen De straat :

• De woonstraat wordt uitgevoerd met een ge-
bakken klinker, rood bruin genuanceerd, ver-
gelijkbaar met de verharding van de Drosteweg 
ter hoogte van Bruins.

• toepassen van streekeigen en inheemse be-
planting in de openbare ruimte.

groene erfafscheidingen als een zij- of achtertuin grenst aan openbaar groen

houten en betonnen schuttingen zijn   gebakken klinker rood - bruin genuanceerd         
alleen toegestaan op tussengrenzen
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Bijlage 2  Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Aan de Drosteweg, in de kern Saasveld (gemeente Dinkelland), bevindt zich een onbebouwd agrarisch perceel 
(hierna: projectgebied). De eigenaar van de grond (hierna: initiatiefnemer) is voornemens het projectgebied te 
herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Concreet gaat het om de realisatie van vijftien woningen. 

In afbeelding 1.1 is de locatie van het projectgebied in de kern Saasveld met de rode omlijning indicatief 
weergegeven. 

 

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: PDOK) 

Ten behoeve van de realisatie van de woningen moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen. In dit 
kader is het noodzakelijk om de geluidbelasting ter plaatse van de woningen, welke in het kader van de Wet 
Geluidhinder (Wgh) worden aangemerkt als nieuwe geluidsgevoelige objecten, te toetsen aan het stelsel van 
voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wgh. In voorliggend geval betreft het enkel het 
aspect wegverkeerslawaai. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In 
voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven. 
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HOOFDSTUK 2  WETTELIJK KADER 

2.1  Algemeen 

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de 
gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien 
een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende 
paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen. 

2.2  Zone langs wegen 

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel 
1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer 350 m 600 m 

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl) 

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg. 

Binnen de zone van een weg moet akoestisch onderzoek plaatsvinden naar de geluidsbelasting op de binnen 
de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De 
Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende 
waarden: 

• Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

• Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

• Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidsbelasting moet aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde 
van de Wgh worden getoetst. 

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor: 

• Wegen die als woonerf zijn aangeduid; 

• Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. De 
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’.  

2.3 Grenswaarden 

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld: 

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor 
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht niet toelaat’. 
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De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere 
geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere 
waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object. In tabel 2 is de hoogst 
mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.  

Tabel 2 Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl) 

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te 
reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke 
of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de 
geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.  

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan 
de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan, zoals in artikel 
3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd worden. 

2.4  Berekenen geluidsbelasting 

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. 
Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 
geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 
van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 
verminderd met: 

• 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur; 

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 
met: 

• 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt; 

• 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt; 

• 2 dB voor overige geluidsbelasting. 

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 
30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 
geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. 
Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 
motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.  

2.5  Gemeentelijk geluidsbeleid 

De gemeente Dinkelland beschikt over een eigen geluidsbeleid, namelijk het “Gebiedsgericht geluidbeleid van 
de gemeente Dinkelland” en de “Nota hogere grenswaarden” . 

Burgemeester en wethouders kunnen gemotiveerd afwijken van het geluidbeleid en een hogere waarde 
toekennen (maximaal 63 dB in stedelijk gebied), indien aangetoond is dat aan de hoofd- en ontheffingscriteria 
kan worden voldaan. De gemeente Dinkelland past hierbij primair akoestische compensatiemaatregelen toe. 
Deze zijn per geluidsklasse verschillend. 

Het projectgebied maakt onderdeel uit van het gebiedstype ‘Woongebied’. Voor dit gebiedstype geldt de 
ambitiewaarde ‘redelijk rustig’ (48 dB) en de bovengrens ‘onrustig’ (53 dB). 

Hoofdcriteria 

In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen kan worden 
verleend indien: “toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege 

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 

Stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 
Buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh) 
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het industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige 
gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidsgevoelige terreinen tot de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.” 
 

Ontheffingscriteria 

Verkeerlawaai  

Voor wegverkeerslawaai gelden de volgende ontheffingsgronden: 

1. nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom, die:  

o verspreid gesitueerd worden;  

o ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;  

o door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;  

o ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;  

2. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die:  

o in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;  

o door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen 
voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende 
functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten;  

o ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;  

o door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;  

o ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;  

3. geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg, voor 
zover die weg:  

o een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen;  

o een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk 
lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.  

 

Voorwaarden toekennen hogere grenswaarde 

Voorwaarden voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse ‘onrustig’  

Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en 
met de geluidsklasse ‘onrustig’ worden aanvullend ook de volgende voorwaarden bij de afweging betrokken:  

• indien mogelijk bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) treffen;  

• indien mogelijk de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroten;  

• in ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de 
ambitiewaarde van het betreffende gebied;  

• het stedenbouwkundig ontwerp vormgeven waarbij zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende 
gebied ontstaat;  

• vanaf de geluidsklasse ‘onrustig’ dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor een woning en scholen 
een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de 
binnenwaarde van het Bouwbesluit. 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie projectgebied 

Zoals reeds vermeld is het voornemen om aan de Drosteweg vijftien woningen te realiseren. Het huidige 
matenplan gaat uit van een mix van vrijstaande (4), twee-onder-een-kapwoningen (6) en aaneengebouwde (5) 
woningen. De vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen worden voorzien van een aangebouwde garage. 

Op dit moment is er nog geen bouwplan. Met betrekking tot de maximale bouwhoogte van de woning is dan 
ook aansluiting gezocht bij de toegestane maximale bouwhoogte van omliggende woningen. Deze 
bouwhoogte bedraagt tien meter. Voor de aangebouwde garages is uitgegaan van een bouwhoogte van drie 
meter.  

In afbeelding 3.1 is een impressie van de gewenste invulling van het perceel weergegeven. De te realiseren en 
te toetsen woningen zijn hierin met de kavelnummers 1 tot en met 15 aangegeven. Deze nummering is ook 
gehanteerd in het geluidsmodel en wordt in het vervolg van dit onderzoek dan ook aangehouden. 

 

Afbeelding 3.1 Impressie gewenste verkaveling (Bron: Initiatiefnemer) 

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Zoekerdijk. Dit betreft een enkelbaans weg 
waar zowel een 50 km/uur alsook een 30 km/uur snelheidsregime geldt. Deze overgang bevindt zicht direct 
ten noorden van het projectgebied, ter plaatse van de percelen Zoekerdijk 1 en 3. 

Daarnaast zijn er in de directe omgeving van het projectgebied uitsluitend 30 km/uur wegen aanwezig. Voor 
deze wegen gelden op basis van artikel 74.2 van de Wgh geen geluidszones, en kan er dientengevolge geen 
sprake zijn van een procedure hogere waarde. 

Het feit dat voor deze wegen geen wettelijke geluidszones gelden, betekent niet dat een akoestisch onderzoek 
voor deze wegen automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient ook voor deze wegen een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de wegen kan dan worden meegenomen in de 
belangenafweging in het kader van ‘een goede ruimtelijke ordening’. 
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Gezien de ligging en afstand van het projectgebied ten opzichte van de omliggende 30 km/uur wegen wordt in 
voorliggend geval enkel onderzoek naar de geluidsbelasting afkomstig van de Drosteweg en de Zoekerdijk 
relevant geacht. Deze wegen worden dan ook onderzocht in het kader van ‘een goede ruimtelijke ordening’. 

De overige in de directe nabijheid gelegen 30 km/uur wegen worden hoofdzakelijk gebruikt door 
bestemmingsverkeer en kennen daardoor een zeer lage verkeersintensiteit. Hierdoor is als gevolg van deze 
wegen op voorhand geen overschrijding van de voorkeurswaarde (48 dB) te verwachten. Deze wegen worden 
dan ook niet relevant geacht voor voorliggend onderzoek en maken hier dan ook geen deel van uit. 

Binnen voorliggend onderzoek is dan ook enkel de geluidsbelasting als gevolg van de Drosteweg en de 
Zoekerdijk onderzocht. 

In tabel 3 is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd. 

Tabel 3 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaai (Bron: BJZ.nu) 

3.2 Verkeersgegevens 

De gemeente Dinkelland heeft de verkeersgegevens van de in voorliggend geval relevante wegen aangeleverd. 
Het gaat om geprognosticeerde verkeersintensiteiten voor het jaar 2030 in combinatie met uurintensiteiten en 
voertuigverdelingen op basis van tellingen. Deze verkeersgegevens zijn als bijlage 1 bij dit onderzoek gevoegd. 

In tabel 4 zijn de weg- en verkeersgegevens uiteengezet, zoals deze zijn verkregen van de gemeente Dinkelland 
en zijn gebruikt ten behoeve van het berekenen van de geluidsbelasting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 Weg- en verkeergegevens (Bron: Gemeente Dinkelland) 

  

Locatie projectgebied Stedelijk gebied 
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 53 dB o.b.v. gemeentelijk beleid 
Wgh van toepassing Nee 
Vermindering geluidsbelasting 
 

5 dB (zie paragraaf 2.4) 

Weg- en verkeersgegevens Drosteweg Zoekerdijk 

Etmaalintensiteit 2030 
weekdag (prognose) 

826 2.626 

Uurintensiteit 
dag/avond/nacht (%) 

6,52/3,92/0,76 6,57/3,75/0,77 

Lichte motorvoertuigen dag/ 
avond/ nacht (%) 

97,45/97,67/98,53 94,95/94,07/94,81 

Middelzware vrachtwagens 
dag/ avond/ nacht (%) 

1,96/1,75/1,06 3,28/2,97/2,08 

Zware vrachtwagens dag/ 
avond/ nacht (%) 

0,59/0,58/0,41 1,77/2,97/3,12 

Wettelijke rijsnelheid (km/uur) 30 Deels 50, deels 30 

Wegdektype Referentiewegdek Referentiewegdek 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de 
volgende zaken opgenomen: 

• Drosteweg en Zoekerdijk met bijbehorende verkeersgegevens; 

• Gebouwen binnen en buiten het projectgebied inclusief hoogte gebaseerd op het ontwerpplan en het 
Actueel Hoogtebestand Nederland; 

• Akoestisch zachte bodemgebieden c.q. groen binnen het projectgebied en in de omgeving; 

• rekenpunten op 1,5, 4,5 en 7,5 meter op de voorgevels, achtergevels en zijgevels van de woningen. 

In bijlage 2 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven. In bijlage 3 zijn de itemeigenschappen 

opgenomen. 

4.2 Resultaten 

In bijlage 4 zijn de rekenresultaten per weg inclusief reductie en de gecumuleerde rekenresultaten exclusief 
reductie opgenomen. De rekenresultaten per weg worden in onderstaande tekst nader toegelicht. 

Ter plaatse van de nieuwe woningen bedraagt de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai, als gevolg van de 
Drosteweg en de Zoekerdijk respectievelijk maximaal 40 en 39 dB (incl. aftrek). Hiermee wordt ter plaatse van 
alle woningen voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Een hogere waarde is, voor zover mogelijk, niet 
benodigd. 

Er wordt nog wel opgemerkt dat, hoewel geen hogere waarde benodigd is, in alle gevallen wel moet kunnen 
worden voldaan aan de binnenwaarde van 33 dB (Bouwbesluit). Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de 
aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. In voorliggend geval is er sprake van 
een maximale gecumuleerde geluidsbelasting exclusief aftrek van 45 dB. De minimale geluidwering bedraagt 
hiermee 12 dB. De minimale gevelwering op basis van het Bouwbesluit bedraagt 20 dB. Met standaard 
gevelwering kan dan ook worden voldaan aan de binnenwaarde van 33 dB.  
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 

Aan de Drosteweg, in de kern Saasveld (gemeente Dinkelland), bevindt zich een onbebouwd agrarisch perceel. 
De eigenaar van de grond is voornemens het projectgebied te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. 
Concreet gaat het om de realisatie van vijftien woningen. Woningen worden in het kader van de Wet 
geluidhinder aangemerkt als geluidsgevoelige functies. 

Ten behoeve van de realisatie van de woningen moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen, waarbij 
het noodzakelijk is om de geluidbelasting ter plaatse van deze woningen te toetsen aan het stelsel van 
voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval betreft het 
enkel het aspect wegverkeerslawaai. 

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Zoekerdijk. Daarnaast zijn er in de directe 
omgeving van het projectgebied uitsluitend 30 km/uur wegen aanwezig. Gezien de ligging en afstand van het 
projectgebied ten opzichte van de omliggende 30 km/uur wegen wordt in voorliggend geval enkel onderzoek 
naar de geluidsbelasting afkomstig van de Drosteweg en de Zoekerdijk relevant geacht. Deze wegen worden 
dan ook onderzocht in het kader van ‘een goede ruimtelijke ordening’. 

Ter plaatse van de nieuwe woningen bedraagt de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai, als gevolg van de 
Drosteweg en de Zoekerdijk respectievelijk maximaal 40 en 39 dB (incl. aftrek). Hiermee wordt ter plaatse van 
alle woningen voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Een hogere waarde is, voor zover mogelijk, niet 
benodigd. 

Er wordt nog wel opgemerkt dat, hoewel geen hogere waarde benodigd is, in alle gevallen wel moet kunnen 
worden voldaan aan de binnenwaarde van 33 dB (Bouwbesluit). Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de 
aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. In voorliggend geval is er sprake van 
een maximale gecumuleerde geluidsbelasting exclusief aftrek van 45 dB. De minimale geluidwering bedraagt 
hiermee 12 dB. De minimale gevelwering op basis van het Bouwbesluit bedraagt 20 dB. Met standaard 
gevelwering kan dan ook worden voldaan aan de binnenwaarde van 33 dB. 

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er ter plaatse van de te realiseren woningen voor 
wat betreft het aspect wegverkeerslawaai sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK  
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Bijlage 1 Weggegevens  



Verkeersgegevens Drosteweg/Zoekerdijk Saasveld 

 

Afkomstig uit de vmk 2019 met basisjaar 2016 en toekomstig jaar 2030 

 

 
 

 
 

 



 

LETOP: de T-splitsing Drosteweg-Zoekerdijk is uitgevoerd in elementenverharding in keperverband 

 

Drosteweg ter hoogte van de Lenne 

2016       2030 

                
 

 

Drosteweg  ter hoogte van nr 8  

2016       2030 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoekerdijk 1 

2016       2030 
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Bijlage 2 Rekenmodel 

 

  







Bijlage 2 Rekenmodel 3D 
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Bijlage 3 Itemeigenschappen 

  



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

Drosteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --
Zoekerdijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Zoekerdijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --

26-10-2020 09:46:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)

Drosteweg  30  30  30 --  30  30  30 --    826,00   6,52   3,92   0,76 -- -- -- -- --
Zoekerdijk  50  50  50 --  50  50  50 --   2626,00   6,57   3,75   0,77 -- -- -- -- --
Zoekerdijk  30  30  30 --  30  30  30 --   2626,00   6,57   3,75   0,77 -- -- -- -- --

26-10-2020 09:46:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

Drosteweg  97,45  97,67  98,53 --   1,96   1,75   1,06 --   0,59   0,58   0,41 -- -- -- -- --     52,48     31,62      6,19
Zoekerdijk  94,95  94,07  94,81 --   3,28   2,97   2,08 --   1,77   2,97   3,12 -- -- -- -- --    163,82     92,64     19,17
Zoekerdijk  94,95  94,07  94,81 --   3,28   2,97   2,08 --   1,77   2,97   3,12 -- -- -- -- --    163,82     92,64     19,17

26-10-2020 09:46:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k

Drosteweg --      1,06      0,57      0,07 --      0,32      0,19      0,03 --   71,85   75,78   84,00   87,33   92,74   89,71
Zoekerdijk --      5,66      2,92      0,42 --      3,05      2,92      0,63 --   77,45   84,58   91,10   96,35  102,50   99,08
Zoekerdijk --      5,66      2,92      0,42 --      3,05      2,92      0,63 --   78,02   82,53   91,57   93,16   98,23   95,40

26-10-2020 09:46:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500

Drosteweg   83,08   75,72   69,54   73,43   81,50   85,09   90,51   87,46   80,82   73,31   61,96   65,62   72,96   77,77
Zoekerdijk   92,33   82,82   75,48   82,57   89,20   94,38  100,23   96,81   90,07   80,78   68,48   75,46   81,98   87,47
Zoekerdijk   88,87   82,90   75,95   80,77   89,84   91,24   96,06   93,29   86,82   81,21   68,83   73,66   82,50   84,34

26-10-2020 09:46:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Drosteweg   83,27   80,14   73,47   65,21 -- -- -- -- -- -- -- --
Zoekerdijk   93,33   89,89   83,15   73,73 -- -- -- -- -- -- -- --
Zoekerdijk   89,15   86,32   79,86   74,03 -- -- -- -- -- -- -- --

26-10-2020 09:46:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

1 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
3 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
5 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

6 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
7 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
8 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
9 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
15 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

1 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
2 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
3 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
5 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

6 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
7 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
8 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
9 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
15 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

1 zijgevel noordzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
2 zijgevel noordzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
9 zijgevel noordzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 zijgevel noordzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
11 zijgevel noordzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

13 zijgevel noordzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

15 zijgevel noordzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
1 zijgevel zuidzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
3 zijgevel zuidzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4 zijgevel zuidzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
5 zijgevel zuidzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

10 zijgevel zuidzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12 zijgevel zuidzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14 zijgevel zuidzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
15 zijgevel zuidzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4 zijgevel noordzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

Groen Zacht bodemgebied projectgebied 1,00
Groen Zacht bodemgebied projectgebied 1,00
Groen Zacht bodemgebied projectgebied 1,00
Groen Zacht bodemgebied projectgebied 1,00
Groen Zacht bodemgebied projectgebied 1,00

Groen Zacht bodemgebied projectgebied 1,00
Groen Zacht bodemgebied projectgebied 1,00
Groen Zacht bodemgebied projectgebied 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00

Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00

26-10-2020 09:46:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

15 Woning 15    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
13-14 Woning 13-14    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
11-12 Woning 11-12    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
10 Woning 10    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
4 Woning 4    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

5-9 Woning 5-9    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
2-3 Woning 2-3    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1 Woning 1    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Garage Garage woning 15     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Garage Garage woning 14     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Garage Garage woning 13     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Garage Garage woning 12     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Garage Garage woning 11     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Garage Garage woning 10     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Garage Garage woning 4     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Garage Garage woning 3     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Garage Garage woning 2     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Garage Garage woning 1     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     4,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     2,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     6,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     4,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     6,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13-14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11-12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5-9 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2-3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garage 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     2,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     9,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van De Lenne - De Lenne

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 4 Gecumuleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A achtergevel 251704,26 483843,85 1,50 34 32 25 35
1_A voorgevel 251715,09 483838,60 1,50 37 35 28 38
1_A zijgevel noordzijde 251714,64 483843,25 1,50 40 38 31 41
1_A zijgevel zuidzijde 251708,68 483838,58 1,50 33 30 23 33
1_B achtergevel 251704,26 483843,85 4,50 40 38 31 41

1_B voorgevel 251715,09 483838,60 4,50 38 36 29 39
1_B zijgevel noordzijde 251714,64 483843,25 4,50 42 40 33 43
1_B zijgevel zuidzijde 251708,68 483838,58 4,50 31 29 22 32
1_C achtergevel 251704,26 483843,85 7,50 41 38 32 42
1_C voorgevel 251715,09 483838,60 7,50 39 37 30 40

1_C zijgevel noordzijde 251714,64 483843,25 7,50 43 41 34 44
1_C zijgevel zuidzijde 251708,68 483838,58 7,50 33 30 24 34
10_A achtergevel 251753,22 483803,20 1,50 35 32 25 35
10_A voorgevel 251763,85 483797,95 1,50 42 40 33 43
10_A zijgevel noordzijde 251763,23 483802,49 1,50 41 39 31 42

10_A zijgevel zuidzijde 251757,40 483797,67 1,50 38 36 29 39
10_B achtergevel 251753,22 483803,20 4,50 39 36 29 39
10_B voorgevel 251763,85 483797,95 4,50 44 42 34 45
10_B zijgevel noordzijde 251763,23 483802,49 4,50 42 40 33 43
10_B zijgevel zuidzijde 251757,40 483797,67 4,50 39 37 30 40

10_C achtergevel 251753,22 483803,20 7,50 40 37 30 40
10_C voorgevel 251763,85 483797,95 7,50 44 42 35 45
10_C zijgevel noordzijde 251763,23 483802,49 7,50 43 41 33 44
10_C zijgevel zuidzijde 251757,40 483797,67 7,50 40 38 30 41
11_A achtergevel 251748,14 483790,83 1,50 31 29 22 32

11_A voorgevel 251757,14 483786,32 1,50 42 40 33 43
11_A zijgevel noordzijde 251756,69 483790,53 1,50 40 38 31 41
11_B achtergevel 251748,14 483790,83 4,50 35 33 26 36
11_B voorgevel 251757,14 483786,32 4,50 44 42 34 45
11_B zijgevel noordzijde 251756,69 483790,53 4,50 41 39 31 41

11_C achtergevel 251748,14 483790,83 7,50 36 34 27 37
11_C voorgevel 251757,14 483786,32 7,50 44 42 34 45
11_C zijgevel noordzijde 251756,69 483790,53 7,50 41 39 32 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Gecumuleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

12_A achtergevel 251745,99 483787,16 1,50 36 33 26 36
12_A voorgevel 251754,19 483781,31 1,50 42 40 33 43
12_A zijgevel zuidzijde 251750,78 483780,01 1,50 40 38 30 41
12_B achtergevel 251745,99 483787,16 4,50 35 33 26 36
12_B voorgevel 251754,19 483781,31 4,50 44 42 34 45

12_B zijgevel zuidzijde 251750,78 483780,01 4,50 40 38 31 41
12_C achtergevel 251745,99 483787,16 7,50 36 34 27 37
12_C voorgevel 251754,19 483781,31 7,50 44 42 34 45
12_C zijgevel zuidzijde 251750,78 483780,01 7,50 41 38 31 41
13_A achtergevel 251738,09 483773,99 1,50 31 29 22 32

13_A voorgevel 251746,98 483769,29 1,50 42 40 33 43
13_A zijgevel noordzijde 251746,44 483774,08 1,50 40 38 31 41
13_B achtergevel 251738,09 483773,99 4,50 32 30 23 33
13_B voorgevel 251746,98 483769,29 4,50 44 42 34 45
13_B zijgevel noordzijde 251746,44 483774,08 4,50 41 38 31 41

13_C achtergevel 251738,09 483773,99 7,50 33 31 24 34
13_C voorgevel 251746,98 483769,29 7,50 44 42 35 45
13_C zijgevel noordzijde 251746,44 483774,08 7,50 41 39 31 42
14_A achtergevel 251736,18 483770,73 1,50 31 29 22 32
14_A voorgevel 251744,05 483764,31 1,50 42 40 33 43

14_A zijgevel zuidzijde 251740,45 483763,62 1,50 40 38 30 41
14_B achtergevel 251736,18 483770,73 4,50 32 30 23 33
14_B voorgevel 251744,05 483764,31 4,50 44 42 34 45
14_B zijgevel zuidzijde 251740,45 483763,62 4,50 40 38 31 41
14_C achtergevel 251736,18 483770,73 7,50 33 31 24 34

14_C voorgevel 251744,05 483764,31 7,50 44 42 35 45
14_C zijgevel zuidzijde 251740,45 483763,62 7,50 40 38 31 41
15_A achtergevel 251729,31 483759,22 1,50 32 30 23 33
15_A voorgevel 251737,26 483752,91 1,50 42 40 33 43
15_A zijgevel noordzijde 251735,30 483758,60 1,50 39 36 29 39

15_A zijgevel zuidzijde 251733,02 483751,74 1,50 41 38 31 41
15_B achtergevel 251729,31 483759,22 4,50 33 30 23 34
15_B voorgevel 251737,26 483752,91 4,50 44 42 34 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Gecumuleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_B zijgevel noordzijde 251735,30 483758,60 4,50 40 38 31 41
15_B zijgevel zuidzijde 251733,02 483751,74 4,50 40 38 31 41
15_C achtergevel 251729,31 483759,22 7,50 34 32 25 35
15_C voorgevel 251737,26 483752,91 7,50 44 42 34 45
15_C zijgevel noordzijde 251735,30 483758,60 7,50 41 38 31 41

15_C zijgevel zuidzijde 251733,02 483751,74 7,50 41 38 31 41
2_A achtergevel 251699,35 483831,73 1,50 35 32 25 35
2_A voorgevel 251708,44 483827,37 1,50 35 33 26 36
2_A zijgevel noordzijde 251707,95 483831,59 1,50 34 32 25 35
2_B achtergevel 251699,35 483831,73 4,50 38 36 29 39

2_B voorgevel 251708,44 483827,37 4,50 37 35 28 38
2_B zijgevel noordzijde 251707,95 483831,59 4,50 36 34 27 37
2_C achtergevel 251699,35 483831,73 7,50 39 36 29 39
2_C voorgevel 251708,44 483827,37 7,50 37 35 28 38
2_C zijgevel noordzijde 251707,95 483831,59 7,50 36 34 27 37

3_A achtergevel 251697,26 483828,16 1,50 38 36 29 39
3_A voorgevel 251705,42 483822,23 1,50 34 32 25 35
3_A zijgevel zuidzijde 251701,83 483821,21 1,50 23 20 13 23
3_B achtergevel 251697,26 483828,16 4,50 38 36 29 39
3_B voorgevel 251705,42 483822,23 4,50 36 34 27 37

3_B zijgevel zuidzijde 251701,83 483821,21 4,50 23 20 13 23
3_C achtergevel 251697,26 483828,16 7,50 38 36 29 39
3_C voorgevel 251705,42 483822,23 7,50 37 35 28 38
3_C zijgevel zuidzijde 251701,83 483821,21 7,50 24 22 14 25
4_A achtergevel 251717,55 483787,02 1,50 30 28 21 31

4_A voorgevel 251708,37 483791,28 1,50 35 33 26 36
4_A zijgevel noordzijde 251714,15 483792,49 1,50 34 32 25 35
4_A zijgevel zuidzijde 251709,28 483787,19 1,50 24 22 15 25
4_B achtergevel 251717,55 483787,02 4,50 34 32 25 35
4_B voorgevel 251708,37 483791,28 4,50 36 34 27 37

4_B zijgevel noordzijde 251714,15 483792,49 4,50 36 34 27 37
4_B zijgevel zuidzijde 251709,28 483787,19 4,50 32 30 22 33
4_C achtergevel 251717,55 483787,02 7,50 37 34 27 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Gecumuleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

4_C voorgevel 251708,37 483791,28 7,50 37 35 28 38
4_C zijgevel noordzijde 251714,15 483792,49 7,50 38 36 29 39
4_C zijgevel zuidzijde 251709,28 483787,19 7,50 34 31 24 34
5_A achtergevel 251729,00 483794,02 1,50 34 32 25 35
5_A voorgevel 251718,41 483800,11 1,50 37 35 28 38

5_A zijgevel zuidzijde 251722,42 483794,50 1,50 28 26 19 29
5_B achtergevel 251729,00 483794,02 4,50 37 34 27 37
5_B voorgevel 251718,41 483800,11 4,50 38 36 29 39
5_B zijgevel zuidzijde 251722,42 483794,50 4,50 32 30 23 33
5_C achtergevel 251729,00 483794,02 7,50 38 36 29 39

5_C voorgevel 251718,41 483800,11 7,50 39 37 30 40
5_C zijgevel zuidzijde 251722,42 483794,50 7,50 34 32 25 35
6_A achtergevel 251732,07 483799,30 1,50 35 33 26 36
6_A voorgevel 251721,61 483805,48 1,50 37 35 28 38
6_B achtergevel 251732,07 483799,30 4,50 37 35 28 38

6_B voorgevel 251721,61 483805,48 4,50 38 36 29 39
6_C achtergevel 251732,07 483799,30 7,50 39 37 29 40
6_C voorgevel 251721,61 483805,48 7,50 39 36 30 40
7_A achtergevel 251735,01 483804,37 1,50 36 34 26 37
7_A voorgevel 251724,79 483810,83 1,50 38 35 28 38

7_B achtergevel 251735,01 483804,37 4,50 37 35 28 38
7_B voorgevel 251724,79 483810,83 4,50 39 36 29 39
7_C achtergevel 251735,01 483804,37 7,50 39 36 29 39
7_C voorgevel 251724,79 483810,83 7,50 39 37 30 40
8_A achtergevel 251738,03 483809,58 1,50 36 34 27 37

8_A voorgevel 251727,81 483815,90 1,50 38 36 29 39
8_B achtergevel 251738,03 483809,58 4,50 37 35 28 38
8_B voorgevel 251727,81 483815,90 4,50 39 37 30 40
8_C achtergevel 251738,03 483809,58 7,50 39 36 29 39
8_C voorgevel 251727,81 483815,90 7,50 40 37 31 41

9_A achtergevel 251741,05 483814,77 1,50 36 34 27 37
9_A voorgevel 251730,92 483821,13 1,50 39 36 29 39
9_A zijgevel noordzijde 251737,59 483820,76 1,50 41 38 32 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Gecumuleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

9_B achtergevel 251741,05 483814,77 4,50 38 36 29 39
9_B voorgevel 251730,92 483821,13 4,50 40 37 31 41
9_B zijgevel noordzijde 251737,59 483820,76 4,50 42 40 33 43
9_C achtergevel 251741,05 483814,77 7,50 40 37 30 40
9_C voorgevel 251730,92 483821,13 7,50 41 38 31 41

9_C zijgevel noordzijde 251737,59 483820,76 7,50 43 40 33 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2020 09:47:41Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 4 Geluidsbelasting Drosteweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drosteweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A achtergevel 251704,26 483843,85 1,50 -- -- -- --
1_A voorgevel 251715,09 483838,60 1,50 25 22 15 25
1_A zijgevel noordzijde 251714,64 483843,25 1,50 24 22 15 25
1_A zijgevel zuidzijde 251708,68 483838,58 1,50 8 6 -2 9
1_B achtergevel 251704,26 483843,85 4,50 -- -- -- --

1_B voorgevel 251715,09 483838,60 4,50 26 24 16 27
1_B zijgevel noordzijde 251714,64 483843,25 4,50 24 22 14 25
1_B zijgevel zuidzijde 251708,68 483838,58 4,50 10 8 1 11
1_C achtergevel 251704,26 483843,85 7,50 -- -- -- --
1_C voorgevel 251715,09 483838,60 7,50 27 25 17 28

1_C zijgevel noordzijde 251714,64 483843,25 7,50 25 23 16 26
1_C zijgevel zuidzijde 251708,68 483838,58 7,50 13 11 4 14
10_A achtergevel 251753,22 483803,20 1,50 22 20 12 23
10_A voorgevel 251763,85 483797,95 1,50 37 35 28 38
10_A zijgevel noordzijde 251763,23 483802,49 1,50 35 33 25 36

10_A zijgevel zuidzijde 251757,40 483797,67 1,50 32 30 23 33
10_B achtergevel 251753,22 483803,20 4,50 25 22 15 25
10_B voorgevel 251763,85 483797,95 4,50 39 37 29 40
10_B zijgevel noordzijde 251763,23 483802,49 4,50 35 33 26 36
10_B zijgevel zuidzijde 251757,40 483797,67 4,50 34 32 25 35

10_C achtergevel 251753,22 483803,20 7,50 27 24 17 27
10_C voorgevel 251763,85 483797,95 7,50 39 37 29 40
10_C zijgevel noordzijde 251763,23 483802,49 7,50 35 33 25 36
10_C zijgevel zuidzijde 251757,40 483797,67 7,50 35 32 25 35
11_A achtergevel 251748,14 483790,83 1,50 18 16 8 19

11_A voorgevel 251757,14 483786,32 1,50 37 35 27 38
11_A zijgevel noordzijde 251756,69 483790,53 1,50 35 33 25 36
11_B achtergevel 251748,14 483790,83 4,50 22 20 13 23
11_B voorgevel 251757,14 483786,32 4,50 39 36 29 39
11_B zijgevel noordzijde 251756,69 483790,53 4,50 35 33 26 36

11_C achtergevel 251748,14 483790,83 7,50 25 23 15 26
11_C voorgevel 251757,14 483786,32 7,50 39 37 29 40
11_C zijgevel noordzijde 251756,69 483790,53 7,50 36 34 26 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2020 09:48:44Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 4 Geluidsbelasting Drosteweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drosteweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

12_A achtergevel 251745,99 483787,16 1,50 14 11 4 14
12_A voorgevel 251754,19 483781,31 1,50 37 35 27 38
12_A zijgevel zuidzijde 251750,78 483780,01 1,50 35 33 25 36
12_B achtergevel 251745,99 483787,16 4,50 21 19 11 22
12_B voorgevel 251754,19 483781,31 4,50 39 36 29 39

12_B zijgevel zuidzijde 251750,78 483780,01 4,50 35 33 26 36
12_C achtergevel 251745,99 483787,16 7,50 24 22 14 25
12_C voorgevel 251754,19 483781,31 7,50 39 37 29 40
12_C zijgevel zuidzijde 251750,78 483780,01 7,50 36 33 26 36
13_A achtergevel 251738,09 483773,99 1,50 15 13 5 16

13_A voorgevel 251746,98 483769,29 1,50 37 35 27 38
13_A zijgevel noordzijde 251746,44 483774,08 1,50 35 33 26 36
13_B achtergevel 251738,09 483773,99 4,50 15 13 6 16
13_B voorgevel 251746,98 483769,29 4,50 39 36 29 39
13_B zijgevel noordzijde 251746,44 483774,08 4,50 35 33 26 36

13_C achtergevel 251738,09 483773,99 7,50 18 15 8 18
13_C voorgevel 251746,98 483769,29 7,50 39 37 29 40
13_C zijgevel noordzijde 251746,44 483774,08 7,50 36 34 26 36
14_A achtergevel 251736,18 483770,73 1,50 10 8 1 11
14_A voorgevel 251744,05 483764,31 1,50 37 35 27 38

14_A zijgevel zuidzijde 251740,45 483763,62 1,50 35 33 25 36
14_B achtergevel 251736,18 483770,73 4,50 15 13 5 16
14_B voorgevel 251744,05 483764,31 4,50 39 36 29 39
14_B zijgevel zuidzijde 251740,45 483763,62 4,50 35 33 25 36
14_C achtergevel 251736,18 483770,73 7,50 17 15 8 18

14_C voorgevel 251744,05 483764,31 7,50 39 37 29 40
14_C zijgevel zuidzijde 251740,45 483763,62 7,50 35 33 26 36
15_A achtergevel 251729,31 483759,22 1,50 7 5 -2 8
15_A voorgevel 251737,26 483752,91 1,50 37 35 28 38
15_A zijgevel noordzijde 251735,30 483758,60 1,50 33 31 24 34

15_A zijgevel zuidzijde 251733,02 483751,74 1,50 36 33 26 36
15_B achtergevel 251729,31 483759,22 4,50 5 3 -5 6
15_B voorgevel 251737,26 483752,91 4,50 39 37 29 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2020 09:48:44Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 4 Geluidsbelasting Drosteweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drosteweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_B zijgevel noordzijde 251735,30 483758,60 4,50 35 33 25 36
15_B zijgevel zuidzijde 251733,02 483751,74 4,50 35 33 26 36
15_C achtergevel 251729,31 483759,22 7,50 7 4 -3 7
15_C voorgevel 251737,26 483752,91 7,50 39 37 29 40
15_C zijgevel noordzijde 251735,30 483758,60 7,50 35 33 26 36

15_C zijgevel zuidzijde 251733,02 483751,74 7,50 36 33 26 36
2_A achtergevel 251699,35 483831,73 1,50 -- -- -- --
2_A voorgevel 251708,44 483827,37 1,50 18 16 8 19
2_A zijgevel noordzijde 251707,95 483831,59 1,50 21 18 11 21
2_B achtergevel 251699,35 483831,73 4,50 -- -- -- --

2_B voorgevel 251708,44 483827,37 4,50 19 17 9 20
2_B zijgevel noordzijde 251707,95 483831,59 4,50 20 18 10 21
2_C achtergevel 251699,35 483831,73 7,50 -- -- -- --
2_C voorgevel 251708,44 483827,37 7,50 21 18 11 21
2_C zijgevel noordzijde 251707,95 483831,59 7,50 21 19 12 22

3_A achtergevel 251697,26 483828,16 1,50 -- -- -- --
3_A voorgevel 251705,42 483822,23 1,50 18 16 8 19
3_A zijgevel zuidzijde 251701,83 483821,21 1,50 18 15 8 18
3_B achtergevel 251697,26 483828,16 4,50 -- -- -- --
3_B voorgevel 251705,42 483822,23 4,50 19 17 9 20

3_B zijgevel zuidzijde 251701,83 483821,21 4,50 18 15 8 18
3_C achtergevel 251697,26 483828,16 7,50 -- -- -- --
3_C voorgevel 251705,42 483822,23 7,50 21 18 11 21
3_C zijgevel zuidzijde 251701,83 483821,21 7,50 19 17 9 20
4_A achtergevel 251717,55 483787,02 1,50 22 20 13 23

4_A voorgevel 251708,37 483791,28 1,50 -5 -8 -15 -5
4_A zijgevel noordzijde 251714,15 483792,49 1,50 16 14 6 16
4_A zijgevel zuidzijde 251709,28 483787,19 1,50 18 16 9 19
4_B achtergevel 251717,55 483787,02 4,50 29 26 19 29
4_B voorgevel 251708,37 483791,28 4,50 -- -- -- --

4_B zijgevel noordzijde 251714,15 483792,49 4,50 24 21 14 24
4_B zijgevel zuidzijde 251709,28 483787,19 4,50 27 24 17 27
4_C achtergevel 251717,55 483787,02 7,50 31 29 21 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2020 09:48:44Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 4 Geluidsbelasting Drosteweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drosteweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

4_C voorgevel 251708,37 483791,28 7,50 -- -- -- --
4_C zijgevel noordzijde 251714,15 483792,49 7,50 27 24 17 27
4_C zijgevel zuidzijde 251709,28 483787,19 7,50 28 26 19 29
5_A achtergevel 251729,00 483794,02 1,50 22 20 13 23
5_A voorgevel 251718,41 483800,11 1,50 4 2 -6 5

5_A zijgevel zuidzijde 251722,42 483794,50 1,50 22 20 12 23
5_B achtergevel 251729,00 483794,02 4,50 28 26 18 29
5_B voorgevel 251718,41 483800,11 4,50 4 2 -6 5
5_B zijgevel zuidzijde 251722,42 483794,50 4,50 26 24 16 27
5_C achtergevel 251729,00 483794,02 7,50 31 28 21 31

5_C voorgevel 251718,41 483800,11 7,50 6 4 -4 7
5_C zijgevel zuidzijde 251722,42 483794,50 7,50 28 26 19 29
6_A achtergevel 251732,07 483799,30 1,50 24 22 14 25
6_A voorgevel 251721,61 483805,48 1,50 4 2 -5 5
6_B achtergevel 251732,07 483799,30 4,50 29 26 19 29

6_B voorgevel 251721,61 483805,48 4,50 5 3 -5 6
6_C achtergevel 251732,07 483799,30 7,50 31 29 21 32
6_C voorgevel 251721,61 483805,48 7,50 7 5 -3 8
7_A achtergevel 251735,01 483804,37 1,50 26 23 16 26
7_A voorgevel 251724,79 483810,83 1,50 5 3 -4 6

7_B achtergevel 251735,01 483804,37 4,50 29 27 20 30
7_B voorgevel 251724,79 483810,83 4,50 6 3 -4 6
7_C achtergevel 251735,01 483804,37 7,50 31 29 22 32
7_C voorgevel 251724,79 483810,83 7,50 8 6 -2 9
8_A achtergevel 251738,03 483809,58 1,50 27 25 17 28

8_A voorgevel 251727,81 483815,90 1,50 14 12 4 15
8_B achtergevel 251738,03 483809,58 4,50 30 28 20 31
8_B voorgevel 251727,81 483815,90 4,50 8 5 -2 8
8_C achtergevel 251738,03 483809,58 7,50 32 29 22 32
8_C voorgevel 251727,81 483815,90 7,50 10 8 1 11

9_A achtergevel 251741,05 483814,77 1,50 28 26 18 29
9_A voorgevel 251730,92 483821,13 1,50 14 12 5 15
9_A zijgevel noordzijde 251737,59 483820,76 1,50 27 25 18 28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Geluidsbelasting Drosteweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drosteweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

9_B achtergevel 251741,05 483814,77 4,50 31 28 21 31
9_B voorgevel 251730,92 483821,13 4,50 15 13 5 16
9_B zijgevel noordzijde 251737,59 483820,76 4,50 29 27 19 30
9_C achtergevel 251741,05 483814,77 7,50 32 30 23 33
9_C voorgevel 251730,92 483821,13 7,50 16 14 6 17

9_C zijgevel noordzijde 251737,59 483820,76 7,50 30 28 20 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2020 09:48:44Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 4 Geluidsbelasting Zoekerdijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zoekerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A achtergevel 251704,26 483843,85 1,50 29 27 20 30
1_A voorgevel 251715,09 483838,60 1,50 31 29 22 32
1_A zijgevel noordzijde 251714,64 483843,25 1,50 35 32 25 35
1_A zijgevel zuidzijde 251708,68 483838,58 1,50 27 25 18 28
1_B achtergevel 251704,26 483843,85 4,50 35 33 26 36

1_B voorgevel 251715,09 483838,60 4,50 33 30 23 33
1_B zijgevel noordzijde 251714,64 483843,25 4,50 37 35 28 38
1_B zijgevel zuidzijde 251708,68 483838,58 4,50 26 24 17 27
1_C achtergevel 251704,26 483843,85 7,50 36 33 27 37
1_C voorgevel 251715,09 483838,60 7,50 33 31 24 34

1_C zijgevel noordzijde 251714,64 483843,25 7,50 38 36 29 39
1_C zijgevel zuidzijde 251708,68 483838,58 7,50 27 25 18 28
10_A achtergevel 251753,22 483803,20 1,50 29 27 20 30
10_A voorgevel 251763,85 483797,95 1,50 17 15 8 18
10_A zijgevel noordzijde 251763,23 483802,49 1,50 29 26 19 29

10_A zijgevel zuidzijde 251757,40 483797,67 1,50 25 23 16 26
10_B achtergevel 251753,22 483803,20 4,50 33 31 24 34
10_B voorgevel 251763,85 483797,95 4,50 20 18 11 21
10_B zijgevel noordzijde 251763,23 483802,49 4,50 33 31 24 34
10_B zijgevel zuidzijde 251757,40 483797,67 4,50 21 19 12 22

10_C achtergevel 251753,22 483803,20 7,50 34 32 25 35
10_C voorgevel 251763,85 483797,95 7,50 25 23 16 26
10_C zijgevel noordzijde 251763,23 483802,49 7,50 35 32 25 35
10_C zijgevel zuidzijde 251757,40 483797,67 7,50 22 20 13 23
11_A achtergevel 251748,14 483790,83 1,50 25 23 16 26

11_A voorgevel 251757,14 483786,32 1,50 22 20 13 23
11_A zijgevel noordzijde 251756,69 483790,53 1,50 22 20 13 23
11_B achtergevel 251748,14 483790,83 4,50 29 27 20 30
11_B voorgevel 251757,14 483786,32 4,50 22 20 13 23
11_B zijgevel noordzijde 251756,69 483790,53 4,50 24 22 15 25

11_C achtergevel 251748,14 483790,83 7,50 30 28 21 31
11_C voorgevel 251757,14 483786,32 7,50 24 22 15 25
11_C zijgevel noordzijde 251756,69 483790,53 7,50 26 24 17 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Geluidsbelasting Zoekerdijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zoekerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

12_A achtergevel 251745,99 483787,16 1,50 30 28 21 31
12_A voorgevel 251754,19 483781,31 1,50 20 18 11 21
12_A zijgevel zuidzijde 251750,78 483780,01 1,50 15 13 6 16
12_B achtergevel 251745,99 483787,16 4,50 29 27 20 30
12_B voorgevel 251754,19 483781,31 4,50 23 20 13 23

12_B zijgevel zuidzijde 251750,78 483780,01 4,50 21 18 11 21
12_C achtergevel 251745,99 483787,16 7,50 30 28 21 31
12_C voorgevel 251754,19 483781,31 7,50 24 22 15 25
12_C zijgevel zuidzijde 251750,78 483780,01 7,50 22 20 13 23
13_A achtergevel 251738,09 483773,99 1,50 26 23 16 26

13_A voorgevel 251746,98 483769,29 1,50 23 20 14 24
13_A zijgevel noordzijde 251746,44 483774,08 1,50 21 19 12 22
13_B achtergevel 251738,09 483773,99 4,50 27 25 18 28
13_B voorgevel 251746,98 483769,29 4,50 24 21 14 24
13_B zijgevel noordzijde 251746,44 483774,08 4,50 23 21 14 24

13_C achtergevel 251738,09 483773,99 7,50 28 26 19 29
13_C voorgevel 251746,98 483769,29 7,50 24 22 15 25
13_C zijgevel noordzijde 251746,44 483774,08 7,50 24 22 15 25
14_A achtergevel 251736,18 483770,73 1,50 26 24 17 27
14_A voorgevel 251744,05 483764,31 1,50 22 19 12 22

14_A zijgevel zuidzijde 251740,45 483763,62 1,50 12 10 3 13
14_B achtergevel 251736,18 483770,73 4,50 27 25 18 28
14_B voorgevel 251744,05 483764,31 4,50 23 21 14 24
14_B zijgevel zuidzijde 251740,45 483763,62 4,50 17 14 7 17
14_C achtergevel 251736,18 483770,73 7,50 28 26 19 29

14_C voorgevel 251744,05 483764,31 7,50 24 22 15 25
14_C zijgevel zuidzijde 251740,45 483763,62 7,50 19 17 10 20
15_A achtergevel 251729,31 483759,22 1,50 27 24 18 28
15_A voorgevel 251737,26 483752,91 1,50 21 19 12 22
15_A zijgevel noordzijde 251735,30 483758,60 1,50 21 19 12 22

15_A zijgevel zuidzijde 251733,02 483751,74 1,50 17 14 8 18
15_B achtergevel 251729,31 483759,22 4,50 28 25 18 28
15_B voorgevel 251737,26 483752,91 4,50 21 19 12 22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2020 09:49:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 4 Geluidsbelasting Zoekerdijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zoekerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_B zijgevel noordzijde 251735,30 483758,60 4,50 22 20 13 23
15_B zijgevel zuidzijde 251733,02 483751,74 4,50 20 18 11 21
15_C achtergevel 251729,31 483759,22 7,50 29 27 20 30
15_C voorgevel 251737,26 483752,91 7,50 22 20 13 23
15_C zijgevel noordzijde 251735,30 483758,60 7,50 24 22 15 25

15_C zijgevel zuidzijde 251733,02 483751,74 7,50 21 19 12 22
2_A achtergevel 251699,35 483831,73 1,50 30 27 20 30
2_A voorgevel 251708,44 483827,37 1,50 30 28 21 31
2_A zijgevel noordzijde 251707,95 483831,59 1,50 28 26 19 29
2_B achtergevel 251699,35 483831,73 4,50 33 31 24 34

2_B voorgevel 251708,44 483827,37 4,50 31 29 22 32
2_B zijgevel noordzijde 251707,95 483831,59 4,50 30 28 21 31
2_C achtergevel 251699,35 483831,73 7,50 34 31 24 34
2_C voorgevel 251708,44 483827,37 7,50 32 30 23 33
2_C zijgevel noordzijde 251707,95 483831,59 7,50 31 28 22 32

3_A achtergevel 251697,26 483828,16 1,50 33 31 24 34
3_A voorgevel 251705,42 483822,23 1,50 29 27 20 30
3_A zijgevel zuidzijde 251701,83 483821,21 1,50 1 -1 -8 2
3_B achtergevel 251697,26 483828,16 4,50 33 30 24 34
3_B voorgevel 251705,42 483822,23 4,50 30 28 21 31

3_B zijgevel zuidzijde 251701,83 483821,21 4,50 2 0 -7 3
3_C achtergevel 251697,26 483828,16 7,50 33 31 24 34
3_C voorgevel 251705,42 483822,23 7,50 31 29 22 32
3_C zijgevel zuidzijde 251701,83 483821,21 7,50 3 1 -6 4
4_A achtergevel 251717,55 483787,02 1,50 22 20 13 23

4_A voorgevel 251708,37 483791,28 1,50 30 28 21 31
4_A zijgevel noordzijde 251714,15 483792,49 1,50 29 27 20 30
4_A zijgevel zuidzijde 251709,28 483787,19 1,50 13 11 4 14
4_B achtergevel 251717,55 483787,02 4,50 22 20 13 23
4_B voorgevel 251708,37 483791,28 4,50 31 29 22 32

4_B zijgevel noordzijde 251714,15 483792,49 4,50 31 28 21 31
4_B zijgevel zuidzijde 251709,28 483787,19 4,50 16 14 7 17
4_C achtergevel 251717,55 483787,02 7,50 24 22 15 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2020 09:49:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 4 Geluidsbelasting Zoekerdijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zoekerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

4_C voorgevel 251708,37 483791,28 7,50 32 30 23 33
4_C zijgevel noordzijde 251714,15 483792,49 7,50 32 29 22 32
4_C zijgevel zuidzijde 251709,28 483787,19 7,50 17 15 8 18
5_A achtergevel 251729,00 483794,02 1,50 28 26 19 29
5_A voorgevel 251718,41 483800,11 1,50 32 30 23 33

5_A zijgevel zuidzijde 251722,42 483794,50 1,50 18 16 9 19
5_B achtergevel 251729,00 483794,02 4,50 29 27 20 30
5_B voorgevel 251718,41 483800,11 4,50 33 31 24 34
5_B zijgevel zuidzijde 251722,42 483794,50 4,50 21 19 12 22
5_C achtergevel 251729,00 483794,02 7,50 30 28 21 31

5_C voorgevel 251718,41 483800,11 7,50 34 32 25 35
5_C zijgevel zuidzijde 251722,42 483794,50 7,50 23 20 13 23
6_A achtergevel 251732,07 483799,30 1,50 29 27 20 30
6_A voorgevel 251721,61 483805,48 1,50 32 30 23 33
6_B achtergevel 251732,07 483799,30 4,50 30 28 21 31

6_B voorgevel 251721,61 483805,48 4,50 33 31 24 34
6_C achtergevel 251732,07 483799,30 7,50 31 28 22 32
6_C voorgevel 251721,61 483805,48 7,50 34 31 25 35
7_A achtergevel 251735,01 483804,37 1,50 29 27 20 30
7_A voorgevel 251724,79 483810,83 1,50 32 30 23 33

7_B achtergevel 251735,01 483804,37 4,50 29 27 20 30
7_B voorgevel 251724,79 483810,83 4,50 34 31 24 34
7_C achtergevel 251735,01 483804,37 7,50 30 28 21 31
7_C voorgevel 251724,79 483810,83 7,50 34 32 25 35
8_A achtergevel 251738,03 483809,58 1,50 29 27 20 30

8_A voorgevel 251727,81 483815,90 1,50 33 31 24 34
8_B achtergevel 251738,03 483809,58 4,50 28 26 19 29
8_B voorgevel 251727,81 483815,90 4,50 34 32 25 35
8_C achtergevel 251738,03 483809,58 7,50 29 27 20 30
8_C voorgevel 251727,81 483815,90 7,50 35 32 26 36

9_A achtergevel 251741,05 483814,77 1,50 29 27 20 30
9_A voorgevel 251730,92 483821,13 1,50 33 31 24 34
9_A zijgevel noordzijde 251737,59 483820,76 1,50 35 33 26 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Geluidsbelasting Zoekerdijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zoekerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

9_B achtergevel 251741,05 483814,77 4,50 30 28 21 31
9_B voorgevel 251730,92 483821,13 4,50 35 32 26 36
9_B zijgevel noordzijde 251737,59 483820,76 4,50 36 34 27 37
9_C achtergevel 251741,05 483814,77 7,50 31 29 22 32
9_C voorgevel 251730,92 483821,13 7,50 35 33 26 36

9_C zijgevel noordzijde 251737,59 483820,76 7,50 37 35 28 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2020 09:49:06Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3  Bodemonderzoek

114      bestemmingsplan Saasveld de Lenne



augustus ’20 0

 
 

    

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

www.sigma-bm.nl 

E-mail info@sigma-bm.nl 

 

  

Onderwerp: verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 

5740+A1 Drosteweg perceel sectie B nr. 5139 (ged.) te 

Saasveld 

Projectnummer: 20-M9416 

Opdrachtgever: BJZ.nu 

Datum: 10 augustus 2020 

 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Drosteweg perceel sectie B nr. 
5139 (ged.) te Saasveld 

 

 

augustus ’20 1

 

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 

5740+A1 Drosteweg perceel sectie B nr. 5139 (ged.) te 

Saasveld 

  datum     10 augustus 

 
 

projectnummer   20-M9416 

   

 

  in opdracht van   BJZ.nu 

      Twentepoort Oost 16A 

 7609 RG Almelo 

      

uitgevoerd door   Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

tel: (0591) 659128 

fax:(0591) 659325 

 
 
 
 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 

onderzoeken 

 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 

protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 

protocollen 2001, 2002 en 2018” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg 

SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 

conventionele methoden” 

 

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 

protocol 2001 en 2002) 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, 

microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 

onderwerp 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Drosteweg perceel sectie B nr. 
5139 (ged.) te Saasveld 

 

augustus ’20 2

 

Inhoudsopgave 
 

1 INLEIDING ....................................................................................................................................... 3 

1.1 Algemeen ................................................................................................................................. 3 

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek ...................................................................................... 3 

1.3 Doel van het onderzoek ........................................................................................................... 3 

1.4 Referentiekader van het onderzoek ........................................................................................ 4 

1.5 Opbouw van het rapport .......................................................................................................... 4 

2 VOORONDERZOEK ........................................................................................................................ 5 

2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie ....................................................................................... 13 

3 VELDONDERZOEK ....................................................................................................................... 14 

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek ......................................................................................... 14 

3.2 Resultaten van het veldonderzoek ........................................................................................ 15 

4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK .................................................................................... 17 

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek ..................................................... 17 

4.2 Toetsingscriteria .................................................................................................................... 18 

4.3 Analyseresultaten en interpretatie ......................................................................................... 19 

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond ...................................................................................... 19 

4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater ............................................................................. 22 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .......................................................................................... 24 

6 LITERTUURLIJST .......................................................................................................................... 28 

7 COLOFON ...................................................................................................................................... 29 

 

Bijlagen 

1. Topografisch overzicht 

1A.Historisch topografisch overzicht 

2. Onderzoekslocatie met boorplan (1:1.000) 

3. Beschrijvingen inspectiegaten/boringen/foto’s 

4. Analysecertificaten  

5.  Onafhankelijkheidsverklaring 

  



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Drosteweg perceel sectie B nr. 
5139 (ged.) te Saasveld 

 

 

augustus ’20 3

 

1 INLEIDING 
    
 

1.1 Algemeen 

 
In opdracht van BJZ.nu is in juni/juli  2020 door Sigma Bouw & Milieu een  
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een deel van de 
locatie aan de Drosteweg perceel sectie B nr. 5139 (ged.) (naast huisnr. 19) te Saasveld (gemeente 
Dinkelland).  
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het 
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken 
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek 
is op basis van deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn 
de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het 
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken 
terrein. 
 
 

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek 

 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de geplande 
woningbouw op de onderzoekslocatie. 
 
 

1.3 Doel van het onderzoek 

 

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. 

Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie 

heeft geleid tot verontreiniging. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 

aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 

beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
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1.4 Referentiekader van het onderzoek 

 

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de 

onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend 

bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 

 

1.5 Opbouw van het rapport 

 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

• veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting.  
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).  
 
In  de  NEN-5725 (2017)  zijn  zeven  aanleidingen  tot  vooronderzoek  naar  landbodems  
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende  
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per  
aanleiding omschreven in tabel 1. 

  
tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 

  A B C D E F G 

1. Locatiegegevens 
Eigendomssituatie 

0 0           

  
Hoogteligging 

        ✓     

2. Bodemopbouw en geohydrologie 
Bodemopbouw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

  
Antropogene lagen in 
de bodem 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  
Geohydrologie ✓ ✓           

3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit 
Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding van de 
locatie, verdachte situatie, activiteiten, 
ongewoon voorval 

Voormalig 

✓ 0 ✓ ✓ ✓   ✓ 

Huidig ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   

Toekomstig 
  ✓   0       

Asbestverdacht? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning                 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te 
worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 
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aanleiding vooronderzoek 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van de 
geplande woningbouw op de onderzoekslocatie. 
Het  vooronderzoek  is  uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform  paragraaf  6.2.1  “opstellen  
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017). 
  
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;  
•  informatie verstrekt door de gemeente Dinkelland (email d.d. 23-06-2020); 
•  informatie van Omgevingsrapportage Overijssel;  
•  www.topotijdreis.nl;  
•  Kadaster/BAG Viewer;  
•  grondwaterkaart van Nederland; 
•  ahn.nl; 
•  Dinoloket.nl; 
•  handelsbestand van de Kamer van Koophandel; 
•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.  
  
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
De  onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.  

 
locatiegegevens 
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 
 
tabel 2: overzicht basisinformatie 

Adres Drosteweg perceel sectie B nr. 5139 (ged.) 

Plaats Saasveld 

Gemeente Dinkelland 

Topografisch overzicht Zie bijlage 1 

Coördinaten X = 251,741  Y= 483,798 

Kadastrale aanduiding Gemeente Weerselo, perceel sectie B nr. 5139 (ged.) 

Eigendomssituatie Niet nagegaan.  

Oppervlakte onderzoekslocatie (plangebied) Ca. 9.375 m2  

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft een deel van het  
perceel sectie B nr. 5139 gelegen aan de Drosteweg 
naast nr. 19 te Saasveld. 
De locatie is gelegen in de kern van Saasveld. 
De locatie betreft een momenteel onbebouwd en 
onverhard perceel weidegrond.   
Verdeeld over de onderzoekslocatie zullen in de toekomst 
nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Hierbij gaat 
het o.a. om vijf rijtjeswoningen, drie twee-onder-een-kap 
woningen en zeven vrijstaande woningen. 
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het 
terreindeel t.p.v. het bouwvlak (plangebied). 

Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG) De onderzoekslocatie is onbebouwd. 

Terreinverharding De onderzoekslocatie is onverhard. 

Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding 
gedaan te worden. 

Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische 
waardenkaart (IKAW) de vermelding "hoge trefkans"/lage 
trefkans 

Geplande herinrichting Woningbouw. 

bijzonderheden: -  
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afbakening onderzoekslocatie 

Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte deel van 
de locatie, zoals weergegeven in bijlage 2. 
 
bodemgebruik op basis van topografische kaarten 
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en 
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving. 
 
tabel 3: beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel 
bodembedreigende 
activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op basis van de topografische kaarten lijkt de 
onderzoekslocatie in het verleden niet eerder bebouwd te 
zijn geweest. 

Geen. 

Huidig Momenteel betreft de onderzoekslocatie een perceel dat in 
gebruik is als weiland/grasland. 
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie 
woningbouw te ontwikkelen. 
 
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het 
terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw (plangebied).  

Geen. 

Toekomstig Woningbouw. Geen. 

Directe omgeving (<25 m)   

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Vanaf 1934 is op de topografische kaarten in de directe 
omgeving (<25 mtr.) van de onderzoekslocatie voor het 
eerst enige bebouwing zichtbaar. In de loop der jaren is 
deze bebouwing verder uitgebreid/gewijzigd. 

Geen. 

Huidig en 
toekomstig 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden 
zich woningen / agrarische percelen. 
Noordzijde: naastgelegen perceel (Drosteweg 19); 
Oostzijde: Drosteweg; 
Zuidzijde: tegenover gelegen percelen; 
Westzijde: agrarische percelen/woningen.  

Het is op voorhand 
onbekend of activiteiten in 
de directe omgeving 
negatieve invloed hebben 
(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de  
onderhavige 
onderzoekslocatie. 
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 
In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie. 
 
tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

Gebruik De onderzoekslocatie betreft een deel van het  
perceel sectie B nr. 5139 gelegen aan de Drosteweg naast nr. 19 te 
Saasveld. 
De locatie betreft een momenteel onbebouwd en onverhard perceel 
weidegrond.   
Verdeeld over de onderzoekslocatie zullen in de toekomst 
nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Hierbij gaat het o.a. om 
vijf rijtjeswoningen, drie twee-onder-een-kap woningen en zeven 
vrijstaande woningen. 
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het 
terreindeel t.p.v. het beoogde bouwvlak (plangebied). 
 
De onderzoekslocatie is reeds lange tijd in gebruik als weidegrond. 
Voor zover bekend heeft de onderzoekslocatie in het verleden 
alleen een agrarische functie gehad. 
    
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding 
afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.  

Bouwvergunning Niet bekend. 

Milieuvergunning Niet bekend. 

Handelsregister De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel niet vermeld. 

Aanwezigheid brandstoftanks Er is geen informatie omtrent de eventuele 
aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de 
aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen 
informatie. 

Aanwezigheid asbest De onderzoekslocatie is onbebouwd en voor zover bekend niet 
eerder bebouwd geweest. 
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van 
asbest in de bodem t.p.v. het plangebied. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is 
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 

Ophogingen/dempingen/stortingen Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal 
gedempte watergangen/ sloten t.p.v. de onderzoekslocatie (binnen 
het onderzochte terreindeel). 
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde 
grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval 
op de onderzoekslocatie. 
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Niet gesprongen explosieven Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven 
(NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen 
explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende 
werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en 
uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name 
aangetroffen ter plaatse van 'strategische doelen' zoals 
binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. 
De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het 
opsporen en ruimen va niet gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de 
gemeente. 

PFAS-verdachtheid Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de 
bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als 
gevolg van puntbronnen.  
De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de 
onderzoekslocatie t.g.v. puntbronnen wordt gering geacht. 
De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen en de waterbodem 
zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel 
Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als 
gevolg van atmosferische depositie. 
Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie diffuus 
onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX. 

Calamiteiten Voor zover bekend hebben op de locatie geen calamiteiten 
plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 

Verdachte activiteiten < 25 m De volgende verontreinigende activiteit wordt aangegeven in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie: 
 
♦ Drosteweg 19: 
• onbekende activiteit (uitvoeren historisch onderzoek) 
 
♦ Drosteweg 6: 
• graanmalerij (1932-onbekend). 
 
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving 
negatieve invloed hebben(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 
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voorgaande bodemonderzoeken 
In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 

bodemkwaliteitskaart weergegeven. 

tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  
 

Onderzoekslocatie 
 
Omgeving <25 m 

Niet bekend. 
 
► Drosteweg 19: 
Vervolg: uitvoeren historisch onderzoek 
 
Bestemmingsplan De Hagen II  
► Verkennend bodemonderzoek NVN 5740, Grontmij, ref. nr.ON. 71906 
• Zintuiglijke waarnemingen: - 
• Analyses: 
-bovengrond: - 
-ondergrond: - 
-grondwater: - 
conclusie:  
geschikt voor voorgenomen gebruik, geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 
 
Diezelkamp (Zoekerdijk ongenummerd) 
► Diverse bodemonderzoeken aan de Diezelkamp (Zoekerdijk ongenummerd): 
 
● Verkennend onderzoek NEN 5740, Kruse, ref. nr. 05020710 
• Zintuiglijke waarnemingen: 
-bovengrond: boring 10 sporen puin 
-bovengrond: boring 15 sporen slib 
• Analyses: 
-bovengrond: - 
-ondergrond: - 
-grondwater: - 
 
● Verkennend onderzoek NEN 5740, Kruse, ref. nr. 990610-PHV  
• Zintuiglijke waarnemingen: - 
• Analyses: 
-bovengrond: cadmium > streefwaarde 
-ondergrond: licht verhoogd eox 
-grondwater: - 
• conclusie: 
hypothese wordt verworpen, geen reden tot uitvoeren nader onderzoek, geen bezwaar 
tegen de aankoop. 
 
● Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, Koningweg, ref. CBB, nr. 302753 
• Zintuiglijke waarnemingen:  
< 5% puin (boring 26), onverteerd plantenresten, roest 
• Analyses: 
-bovengrond: PAK > streefwaarde 
-ondergrond: EOX > streefwaarde 
-grondwater: Cr, tolueen, VOCL > streefwaarde 
• conclusie: 
hypothese wordt verworpen, geschikt voor voorgenomen gebruik. 
Maximaal toelaatbaar risico niet overschreden, geen aanvullend onderzoek 
noodzakelijk. 
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● Verkennend bodemonderzoek NEN-5740, Nibag, ref. nr. 1000.5315 
• Zintuiglijke waarnemingen: onbekend 
• Analyses: 
-bovengrond: geen 
-ondergrond: geen 
-grondwater: 
Peilbuis 1: xylenen >streefwaarde 
Peilbuis 2: xylenen >streefwaarde 
Peilbuis 3: xylenen >streefwaarde 
Peilbuis 4: Cd, Zn, xylenen >Streefwaarde, Ni >Interventiewaarde 
conclusie: 
multifunctioneel toepasbaar; grond hergebruiken op eigen terrein toegestaan. 
 
● Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Bestemmingsplan Diezelkamp, Nibag, ref. 
nr. onbekend. 
• Zintuiglijke waarneming: muffe geur (boring 14; voormalige beek?), weinig puin, 
puinstort niet aangetroffen 
• Analyses: 
-bovengrond: EOX > streefwaarde 
-ondergrond: - 
-grondwater: tolueen > streefwaarde 
conclusie: 
Hypothese verworpen; geschikt voor voorgenomen gebruik,  geen vervolg 
noodzakelijk, slechts lichte verhogingen aangetroffen 
  

Vermoeden van (een  
geval van ernstige) 
bodemverontreiniging op 
de locatie of een deel 
daarvan   

Niet bekend. 

informatie 
bodemkwaliteitskaart 

De locatie bevindt zich in de zone wonen. 
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bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding 
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland 
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 12-17  m+NAP. 

In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven. 

tabel 6: geohydrologische opbouw 

diepte  

m-mv 

beschrijving formatie 

0-2 

2-4 

4-9 

9-13 

 

13-26 

middelfijne zanden, sporen klei, veen en grind 

zandige klei, middelfijn zand 

middelfijne zanden, sporen klei, veen en grind 

zandige klei, sporen grind, kans op stenen, keien en 

blokken 

klei en zandige klei en sporen bruinkool en zand 

Boxtel 

Boxtel 

Boxtel 

Drente en Gieten 

 

Dongen 

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 

onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
 
 
(financieel-) juridische situatie 
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
tabel 7: financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens Gemeente Weerselo, perceel sectie B nr. 5139 (ged.) 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens 
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.   
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2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 

bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan 

worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan 

blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 

 
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie, perceel 
sectie B nr. 5139 (ged.) aan de Drosteweg te Saasveld, voor zover bekend in het verleden niet eerder 
bebouwd is geweest. Voor zover bekend heeft de onderzoekslocatie in het verleden alleen een 
agrarische functie gehad. 
 

 Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het terreindeel t.p.v. de beoogde nieuwbouw 

(plangebied), zie bijlage 2. Het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw is momenteel in gebruik als  

grasland/weiland.  

 
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende 

activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de 

onderzoekslocatie. 

De onderzoekslocatie is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van 

deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de 

bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte 

locaties (ONV-NL) (literatuur 1).  

 

In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  

onderzoeksstrategie grond grondwater 

NEN-5740+A1    

onderzoeksgebied  

(plangebied) 

(ca. 9.375 m2) 

- - ONV-NL 

 

 

Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn 

van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit 

blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is. 

Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond 

uitgevoerd. 

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op 

de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen 

deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek 

betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2. 

Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of 

is begraven.  

Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin 

volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet 

chemisch-analytisch zijn onderzocht.  
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3 VELDONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
 

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek 

 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 

boringen geprojecteerd. 

Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft 

plaatsgevonden op 18 juni 2020.  

Het bemonsteren van het grondwater is (conform NEN-5740+A1) ruime tijd na plaatsing van de 

peilbuis op 06 juli 2020 uitgevoerd 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A.D.M. van Wuykhuyse geregistreerde veldwerker 

van Sigma Bouw & Milieu te Emmen, dhr. D. Wildeman (veldwerker in opleiding van Sigma Bouw & 

Milieu), dhr. H. van Kuik (veldwerker in opleiding van Sigma Bouw & Milieu) en dhr. I. Venhuizen van 

MKD Milieukundig veldwerkbedrijf. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de 

internetsite van Bodem+ (https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een 

onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5. 

Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden, hierbij zijn geen 

bijzonderheden waargenomen. 

 

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle 
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 9.  
 
tabel 9: veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers 

Onderzoekslocatie (ca. 9.375 m2) 

Boringen 
14 0.5 1+3 t/m 5+7+9+10+11+13+14+15+17+19+20 

4 2 2+6+12+16 

Peilbuis 2 2.2 8+18 

De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis zijn geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
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monstername grond 

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 

korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende 

bodemlaag bemonsterd. 

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 

 

monstername grondwater 

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 

monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 

bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 

Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 

11). 

Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 

geleidbaarheid (EGV) bepaald. 

 

3.2 Resultaten van het veldonderzoek 

 

bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen 
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 10 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
tabel 10: lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0.0-0.4 zand matig fijn, zwak humeus, plaatselijk 
leemlagen 

bruin/grijs 

0.4-0.9 zand zwak tot matig siltig geel/grijs 

0.9-1.6 zand matig siltig lichtgrijs 

1.6-2.2 leem zwak zandig donkergrijs 

 

veldmetingen grondwater 

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 11. 

tabel 11: veldwaarnemingen grondwater 

Peilbuis filtertraject 
m-mv 

grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

8 1.2-2.2 0.67 5 5.3 1.240 15.4 

18 1.2-2.2 0.64 5 5.6 1.120 9.6 

In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing 

(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt 
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). 
Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben 
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde 
meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie 
organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
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Zintuiglijke waarnemingen 

grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde monstermateriaal geen 
bodemvreemde afwijkingen waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging.  
 
grondwater 
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 
asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het 
maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman 
boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is 
kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of 
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in 
de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond 
en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek 
uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2 
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  

onderzocht.    
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van Omegam.  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het 
ministerie van I&W. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 

 
grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn grond(meng)monsters samengesteld 
en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuizen is per peilbuis een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
 
In onderstaande tabel 12 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, 
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
tabel 12: analyseschema 

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke 
waarnemingen 

analysepakket 

grond 
    

1 (MM1) 1+2+5+6+11 0.0-0.5 - NEN-grond(*)+AS3000 

2 (MM2) 7+9+14+15+16 0.0-0.3 - NEN-grond(*)+AS3000 

3 (MM3) 10+12+13+17 t/m 20 0.0-0.5 - NEN-grond(*)+AS3000 

4 (MM4) 2+12+18 0.4-2.0 - NEN-grond(*)+AS3000 

5 (MM5) 6+8+16 0.6-2.0 - NEN-grond(*)+AS3000 

grondwater 

8 (peilbuis) 8 1.2-2.2 - NEN-grondwater(**) 

18 (peilbuis) 18 1.2-2.2 - NEN-grondwater(**) 

 
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1) 
* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
     PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
     vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
     chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                          Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB  = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH  = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 
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4.2 Toetsingscriteria  

 

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit”  
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
  
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service 
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn 
gehanteerd. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard 
bodem” (humus=10% en lutum=25%). 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 
Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5:; 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat 
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende 
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. 
Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot 
sanering.  De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en 
de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu 
(onderzoek RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige 
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het 
milieu. 
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4.3 Analyseresultaten en interpretatie 

 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en 
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel 
worden de onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen. 
 

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond  

 
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv) 
In tabel 13 en 14 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
tabel 13: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

  

Project OPID 21518385#20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel

Certificaten 1051411

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 6 augustus 2020 08:40

Parameters Toetsing Monster 6367925 Monster 6367926 Monster 6367927

MM1, 01: 0-40, 02: 0-40, 05: 0-30, 06: 0-30, 11: 0-50 MM2, 07: 0-25, 09: 0-25, 14: 0-30, 16: 0-30, 15: 0-25 MM3, 10: 0-25, 12: 0-30, 13: 0-30, 18: 0-40, 19: 0-25, 20: 0-15, 17: 0-50

Max. Bodemindex 0 Max. Bodemindex 0 Max. Bodemindex 0

Toetsoordeel Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 4,4 10 0 4,8 10 0 3,9 10 0

Lutum % (m/m ds) 5,8 25 0 6,2 25 0 5,9 25 0

Droogrest

droge stof % 80,9 80,9 @ 0 79 79 @ 0 81,9 81,9 @ 0

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 48 130 @ 0 31 79 @ 0 35 91 @ 0

cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 0,22 0,32 - 0 < 0.2 < 0.20 - 0 0,23 0,35 - 0

kobalt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 < 3 < 5.2 - 0 < 3 < 5.1 - 0 < 3 < 5.2 - 0

koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 5,4 9,2 - 0 < 5 < 5.8 - 0 6,8 12 - 0

kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 0,12 0,16 1.1 AW(WO) 0 0,05 0,07 - 0 0,06 0,08 - 0

lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 15 21 - 0 13 18 - 0 18 26 - 0

molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0

nikkel (Ni) mg/kg ds 35 67,5 100 5 11 - 0 4 9 - 0 5 11 - 0

zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 23 44 - 0 21 39 - 0 22 42 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)mg/kg ds 190 2595 5000 < 35 < 56 - 0 < 35 < 51 - 0 < 35 < 63 - 0

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fluoranteen mg/kg ds 0,07 0,07 0 < 0.05 < 0.035 0 0,06 0,06 0

benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

chryseen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 0,38 0,38 - 0 0,35 < 0.35 - 0 0,38 0,38 - 0

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0016 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0018 0

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0016 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0018 0

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0016 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0018 0

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0016 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0018 0

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0016 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0018 0

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0016 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0018 0

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0016 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0018 0

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,005 < 0.011 - 0 0,005 < 0.010 - 0 0,005 < 0.013 - 0
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tabel 14: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

Parameters Toetsing Monster 6367928 Monster 6367929

MM4, 02: 60-110, 02: 150-200, 12: 50-80, 12: 80-130, 18: 40-90, 18: 100-150MM5, 06: 60-110, 06: 150-200, 08: 90-140, 16: 80-120, 16: 150-200

Max. Bodemindex 0,004 Max. Bodemindex 0,004

Toetsoordeel Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 0,2 10 0 0,2 10 0

Lutum % (m/m ds) 5,2 25 0 1,6 25 0

Droogrest

droge stof % 83,2 83,2 @ 0 80,9 80,9 @ 0

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 < 20 < 39 @ 0 < 20 < 54 @ 0

cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 < 0.2 < 0.23 - 0 < 0.2 < 0.24 - 0

kobalt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 < 3 < 5.5 - 0 < 3 < 7.4 - 0

koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 < 5 < 6.5 - 0 < 5 < 7.2 - 0

kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 < 0.05 < 0.05 - 0 < 0.05 < 0.05 - 0

lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 < 10 < 10 - 0 < 10 < 11 - 0

molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0

nikkel (Ni) mg/kg ds 35 67,5 100 4 9 - 0 < 4 < 8 - 0

zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 < 20 < 29 - 0 < 20 < 33 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)mg/kg ds 190 2595 5000 < 35 < 120 - 0 < 35 < 120 - 0

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

chryseen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 0,35 < 0.35 - 0 0,35 < 0.35 - 0

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,005 < 0.024 - 0,004 0,005 < 0.024 - 0,004

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

- <= Achtergrondwaarde

N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 

In tabel 15 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte 

mengmonsters. 

tabel 15: samenvatting toetsresultaten per mengmonster 

Mengmonster Boringen Diepte Zintuiglijk >AW  >T  >I  
Indicatieve toetsing 
Bbk* 

1 (MM1) 1+2+5+6+11 0.0-0.5 - kwik (zware metalen) - - Wonen* 

2 (MM2) 7+9+14+15+16 0.0-0.3 - - - - Achtergrondwaarde* 

3 (MM3) 10+12+13+17 
t/m 20 

0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde* 

4 (MM4) 2+12+18 0.4-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

5 (MM5) 6+8+16 0.6-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

 Legenda  
>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex 
>0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

Bbk besluit bodemkwaliteit 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 
 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de 

achtergrondwaarde.  

Het in bovengrondmengmonster MM1 verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) is op basis 

van zintuiglijke waarnemingen vooralsnog niet eenduidig te relateren. 

 

In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of 

menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen, PAK’s en /of minerale 

olie in de grond gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een 

locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem. 

 

Zware metalen bezitten veelal een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- 

en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze 

concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats 

door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen 

op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties. 

 

De bovengrondmengmonsters MM2 en MM3 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 

t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

 

ondergrond (0.4-2.0 m-mv) 

De ondergrondmengmonsters MM4 en MM5 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 

t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

 
In tabel 16 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 16: gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

Project OPID 21728943#20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel

Certificaten 1058707

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 6 augustus 2020 08:48

Parameters Toetsing Monster 6384867 Monster 6384868

Pb8, 08-Pb8: 120-220 Pb18, 18-Pb18: 120-220

Max. Bodemindex 0,033 Max. Bodemindex 0,026

Toetsoordeel Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel Voldoet aan Streefwaarde

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba) µg/l 50 337,5 625 51 1.0 S 0,002 41 - 0

cadmium (Cd) µg/l 0,4 3,2 6 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

kobalt (Co) µg/l 20 60 100 < 2 - 0 < 2 - 0

koper (Cu) µg/l 15 45 75 6,3 - 0 3,8 - 0

Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l 0,05 0,175 0,3 < 0.05 - 0 < 0.05 - 0

lood (Pb) µg/l 15 45 75 < 2 - 0 < 2 - 0

molybdeen (Mo) µg/l 5 152,5 300 < 2 - 0 < 2 - 0

nikkel (Ni) µg/l 15 45 75 17 1.1 S 0,033 10 - 0

zink (Zn) µg/l 65 432,5 800 < 10 - 0 < 10 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)µg/l 50 325 600 < 50 - 0 < 50 - 0

Vluchtige aromaten

benzeen µg/l 0,2 15,1 30 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

ethylbenzeen µg/l 4 77 150 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

naftaleen µg/l 0,01 35,005 70 < 0.02 - 0 < 0.02 - 0

o-xyleen µg/l < 0.1 0 < 0.1 0

styreen µg/l 6 153 300 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

tolueen µg/l 7 503,5 1000 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

xyleen (som m+p) µg/l < 0.2 0 < 0.2 0

Sommaties aromaten

som xylenen µg/l 0,2 35,1 70 0,2 - 0 0,2 - 0

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan µg/l 0,01 150,005 300 < 0.1 - 0 < 0.1 - 0

1,1,2-trichloorethaan µg/l 0,01 65,005 130 < 0.1 - 0 < 0.1 - 0

1,1-dichloorethaan µg/l 7 453,5 900 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

1,1-dichlooretheen µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006 < 0.1 - 0,006

1,1-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0 < 0.2 0

1,2-dichloorethaan µg/l 7 203,5 400 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

1,2-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0 < 0.2 0

1,3-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0 < 0.2 0

cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0 < 0.1 0

dichloormethaan µg/l 0,01 500,005 1000 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

monochlooretheen (vinylchloride)µg/l 0,01 2,505 5 < 0.2 - 0,026 < 0.2 - 0,026

tetrachlooretheen µg/l 0,01 20,005 40 < 0.1 - 0,002 < 0.1 - 0,002

tetrachloormethaan µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006 < 0.1 - 0,006

trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0 < 0.1 0

trichlooretheen µg/l 24 262 500 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

trichloormethaan µg/l 6 203 400 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

Sommaties

som C+T dichlooretheen µg/l 0,01 10,005 20 0,1 - 0,007 0,1 - 0,007

som dichloorpropanen µg/l 0,8 40,4 80 0,4 - 0 0,4 - 0

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform)µg/l 630 < 0.2 @ 0 < 0.2 @ 0

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Streefwaarde

x S x maal Streefwaarde

N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie resultaten grondwater 

In tabel 17 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte 
grondwatermonster. 
 
tabel 17: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster 

Grondwatermonster Diepte filter Zintuiglijk >S  >T  >I  

Pb8 1.2-2.2 - barium, nikkel  
(zware metalen) 

- - 

Pb18 1.2-2.2 -  - - 

Legenda  
>S overschrijding streefwaarde (bodemindex <=0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

 
 
peilbuis 8 (1.2-2.2 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 8 bevat een verhoogd gehalte barium en nikkel (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde. 
 

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater 

kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in 

Nederland regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder 

dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. 

worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 

bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 

van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 

Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 

redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen 

natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. 

peilbuis 18 (1.2-2.2 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 18 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 

Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 

dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-

dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
zintuiglijke waarnemingen 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 

afwijkingen waargenomen.  Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde 

bodemmateriaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming). 

 
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 18. 

 
tabel 18: samenvatting toetsingsresultaten 

Mengmonster Boringen Diepte Zintuiglijk >AW  of >S >T  >I  
Indicatieve toetsing 
Bbk* 

Grond               

1 (MM1) 1+2+5+6+11 0.0-0.5 - kwik 

(zware metalen)  

- - Wonen* 

2 (MM2) 7+9+14+15+16 0.0-0.3 - - - - Achtergrondwaarde* 

3 (MM3) 10+12+13+ 
17 t/m 20 

0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde* 

4 (MM4) 2+12+18 0.4-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

5 (MM5) 6+8+16 0.6-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

Grondwater               

Pb8 8 1.2-2.2 - barium, nikkel  
(zware metalen) 

- - n.v.t. 

Pb18 18 1.2-2.2 - - - - n.v.t. 

Legenda  
>AW / >S overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 
grond 

 

bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de 

achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde 

(>0.5)  wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze 

mening,  geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek. 

 

De bovengrondmengmonsters MM2 en MM3 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 

t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

 

ondergrond (0.4-2.0 m-mv) 

De ondergrondmengmonsters MM4 en MM5 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 

t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
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grondwater 

 

peilbuis 8 (1.2-2.2 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 8 bevat een verhoogd gehalte barium en nikkel (zware metalen) t.o.v. de 

streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5)  

wordt in deze gevallen niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze 

mening,  geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek. 

peilbuis 18 (1.2-2.2 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 18 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd  t.o.v. de 

streefwaarde. 

 
toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 

milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 

van bodemverontreiniging.  De bovengrond en het grondwater bevatten enkele stoffen verhoogd t.o.v. 

de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. Deze lichte verontreinigingen overschrijden de  

tussenwaarde/bodemindexwaarde (>0.5) niet en geven daardoor geen formele aanleiding tot het 

instellen van een nader onderzoek.  

 

De onderzoeksresultaten stemmen niet overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde 

hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt 

dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.  

 

Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de 

bodem (excl. asbest).  Een asbestonderzoek in grond  of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN 

5897+C2 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.  

Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden 

gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 

Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 

asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. 
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Aanbevelingen 

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden 

conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden 

vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties. 

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen 
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn 
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt 
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.  
 
Bij toekomstig grondwerk dient vermenging van grond met verschillende kwaliteitsklassen worden 
voorkomen. 
 

Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld 

voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om 

onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van 

grond.  

In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De 

in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek 

naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. 

hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.   

 
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
 
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet  
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond 
“achtergrondwaarde”.  
  
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie aan de Drosteweg 
perceel sectie B nr. 5139 (ged.) te Saasveld (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek 
kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, 
zie bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de 
bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte 
terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van 
niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.  
 
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 

aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen 

van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de 

NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-

5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten 
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van 
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele 
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen 
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat 
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie 
ontbreken. 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door 
het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een 
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem 
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie 
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de 
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit 
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige 
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek 
vermeld.  



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Drosteweg perceel sectie B nr. 
5139 (ged.) te Saasveld 

 

 

augustus ’20 28

 

6 LITERTUURLIJST 
 

1. Bodemonderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek volgens de Nederlandse norm, 
NEN 5740+A1 (NNI, april 2016). 

2. Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie). 
3. Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie), 

grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002 (vigerende 
versie). 

4. De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKB-
protocollen 2001 en 2002 (vigerende versie). 

5.    Regeling Bodemkwaliteit” (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of 
www.rwsleefomgeving.nl)  

6.    Circulaire Bodemsanering (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of 
www.rwsleefomgeving.nl)  

7. Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989. 
8. Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995. 
9. Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij, 1989. 
10. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek,  

NEN 5725, (oktober 2017). 
11. Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011). 
12. NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en 

partijen grond; uitgifte december 2017. 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Drosteweg perceel sectie B nr. 
5139 (ged.) te Saasveld 

 

 

augustus ’20 29

 

7   COLOFON 
 

Auteur Paraaf Gecontroleerd door Paraaf Datum Status 

Ing. A.D.M. van Wuykhuyse 
 

ing. M.J.A. van Wuykhuyse 
 

10 augustus 2020 definitief 

 

opdrachtgever : BJZ.nu 

project : Drosteweg perceel sectie B nr. 5139 (ged.) te Saasveld 

omvang rapport : 29 blz. 

datum : 10 augustus 2020 

projectleider  : ing. A.D.M. van Wuykhuyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Adviesgroepen: 

 Bouw 

 Milieu 

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

 

http://www.sigma-bm.nl 

 

email: info@sigma-bm.nl 

 FaxBIJBijB 

 

 
2019 

 

 
 

BIJLAGE 1  TOPOGRAFISCH OVERZICHT  



 

 

 

Adviesgroepen: 

 Bouw 

 Milieu 

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

 

http://www.sigma-bm.nl 

 

email: info@sigma-bm.nl 

FaxBIJBij 

 

 
2000 
 

 
1990 
 

 
1980 

BIJLAGE 1  TOPOGRAFISCH OVERZICHT 

(HISTORISCH) 



 

 

 

Adviesgroepen: 

 Bouw 

 Milieu 

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

 

http://www.sigma-bm.nl 

 

email: info@sigma-bm.nl 

 
1965 
 

 
1950 
 

 
1930 



 

 

 

Adviesgroepen: 

 Bouw 

 Milieu 

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

 

http://www.sigma-bm.nl 

 

email: info@sigma-bm.nl 

 

 
1890 
 

 
1840 





bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN

onderzoek Drost ew eg B 5 1 3 9  t e  Saasveld

projectcode 2 0 -M 9 4 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-40

leem , sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-40

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, oranje, edelm an

1

2

0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

100

150

200

0

-40

leem , sterk zandig, neut raal bruin, 
edelm an

-40

-60

leem , sterk zandig, neut raal oranje, 
bruin, edelm an

-60

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-30

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

1

2

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-30

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

1

2



bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN

onderzoek Drost ew eg B 5 1 3 9  t e  Saasveld

projectcode 2 0 -M 9 4 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-30

leem , sterk zandig, donker bruin, 
edelm an

-30

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, donker 
grijs, crem e, edelm an

1

2

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

100

150

200

0

-30

leem , sterk zandig, neut raal bruin, 
edelm an

-30

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
beige, grijs, edelm an

1

2



bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN

onderzoek Drost ew eg B 5 1 3 9  t e  Saasveld

projectcode 2 0 -M 9 4 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 8 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

100

150

200

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, edelm an

-40

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, edelm an

-90

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, edelm an

-160

-220

leem , zwak zandig, donker grijs, 
edelm an

1

2

3

4

Pb8

120

220

0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
beige, grijs, edelm an

1

2

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
beige, grijs, edelm an

1

2

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-50

leem , sterk zandig, donker bruin, 
edelm an1



bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN

onderzoek Drost ew eg B 5 1 3 9  t e  Saasveld

projectcode 2 0 -M 9 4 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

100

150

200

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-30

-80

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, crem e, edelm an

-80

-130

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, crem e, edelm an

-130

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-30

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

1

2

1 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-30

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

1

2

1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-25

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

1

2



bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN

onderzoek Drost ew eg B 5 1 3 9  t e  Saasveld

projectcode 2 0 -M 9 4 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

100

150

200

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-30

-60

leem , sterk zandig, neut raal oranje, 
bruin, edelm an

-60

-80

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-80

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

1 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an1

1 8 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

100

150

200

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, edelm an

-40

-90

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, grijs, edelm an

-90

-160

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, edelm an

-160

-220

leem , zwak zandig, donker grijs, 
edelm an

1

2

3

4

Pb1 8

120

220



bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN

onderzoek Drost ew eg B 5 1 3 9  t e  Saasveld

projectcode 2 0 -M 9 4 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-25

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

1

2

2 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester I .  Venhuizen

0

50

0

-15

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-15

-35

leem , sterk zandig, neut raal oranje, 
bruin, edelm an

-35

-50

leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



onderzoek onderzoek

onderzoek onderzoek



onderzoek



BIJLAGE 4  ANALYSECERTIFICATEN  

 
 



Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. de heer M. van Wuijkhuijse
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Ons kenmerk : Project 1051411
Validatieref. : 1051411_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QBUQ-LWFD-GGMR-QRKI
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 juni 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 80,9 79,0 81,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,4 4,8 3,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,8 6,2 5,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 48 31 35
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 < 0,20 0,23
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 5,4 < 5,0 6,8
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,12 0,05 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 15 13 18
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 4 5
S zink (Zn) mg/kg ds 23 21 22

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 < 0,05 0,06
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,38 0,35 0,38

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1051411
Uw Project omschrijving : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6367925 = MM1, 01: 0-40, 02: 0-40, 05: 0-30, 06: 0-30, 11: 0-50
6367926 = MM2, 07: 0-25, 09: 0-25, 14: 0-30, 16: 0-30, 15: 0-25
6367927 = MM3, 10: 0-25, 12: 0-30, 13: 0-30, 18: 0-40, 19: 0-25, 20: 0-15, 17: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 19/06/2020 19/06/2020 19/06/2020
Startdatum : 19/06/2020 19/06/2020 19/06/2020
Monstercode : 6367925 6367926 6367927
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QBUQ-LWFD-GGMR-QRKI Ref.: 1051411_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,2 80,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,2 < 0,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,2 1,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1051411
Uw Project omschrijving : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6367928 = MM4, 02: 60-110, 02: 150-200, 12: 50-80, 12: 80-130, 18: 40-90, 18: 100-150
6367929 = MM5, 06: 60-110, 06: 150-200, 08: 90-140, 16: 80-120, 16: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/06/2020 18/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 19/06/2020 19/06/2020
Startdatum : 19/06/2020 19/06/2020
Monstercode : 6367928 6367929
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QBUQ-LWFD-GGMR-QRKI Ref.: 1051411_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1051411
Uw Project omschrijving : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QBUQ-LWFD-GGMR-QRKI Ref.: 1051411_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6367925 MM1, 01: 0-40, 02: 0-40, 05: 0-30, 06: 0-30, 11: 0-50 01 0.00-0.40 3500793AA
02 0.00-0.40 3500804AA
05 0.00-0.30 3501074AA
06 0.00-0.30 3500801AA
11 0.00-0.50 3501067AA

6367926 MM2, 07: 0-25, 09: 0-25, 14: 0-30, 16: 0-30, 15: 0-25 07 0.00-0.25 3500797AA
09 0.00-0.25 3501075AA
14 0.00-0.30 3501004AA
16 0.00-0.30 3501096AA
15 0.00-0.25 3500996AA

6367927 MM3, 10: 0-25, 12: 0-30, 13: 0-30, 18: 0-40, 19: 0-25,
20: 0-15, 17: 0-50

10 0.00-0.25 3501056AA
12 0.00-0.30 3501076AA
13 0.00-0.30 3500952AA
18 0.00-0.40 3501737AA
19 0.00-0.25 3500959AA
20 0.00-0.15 3501006AA
17 0.00-0.50 3501100AA

6367928 MM4, 02: 60-110, 02: 150-200, 12: 50-80, 12: 80-130,
18: 40-90, 18: 100-150

02 0.60-1.10 3500802AA
02 1.50-2.00 3501714AA
12 0.50-0.80 3501084AA
12 0.80-1.30 3501063AA
18 0.40-0.90 3501723AA
18 1.00-1.50 3501727AA

6367929 MM5, 06: 60-110, 06: 150-200, 08: 90-140, 16: 80-120,
16: 150-200

06 0.60-1.10 3500805AA
06 1.50-2.00 3501724AA
08 0.90-1.40 3501053AA
16 0.80-1.20 3501000AA
16 1.50-2.00 3501707AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1051411
Uw Project omschrijving : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QBUQ-LWFD-GGMR-QRKI Ref.: 1051411_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2
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Project code : 1051411
Uw Project omschrijving : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QBUQ-LWFD-GGMR-QRKI Ref.: 1051411_certificaat_v1



Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Ons kenmerk : Project 1058707
Validatieref. : 1058707_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : AYHI-VDIU-VOFI-NMMV
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 juli 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 51 41
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l 6,3 3,8
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 17 10
S zink (Zn) µg/l < 10 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1058707
Uw Project omschrijving : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6384867 = Pb8, 08-Pb8: 120-220
6384868 = Pb18, 18-Pb18: 120-220

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/07/2020 06/07/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/07/2020 06/07/2020
Startdatum : 07/07/2020 07/07/2020
Monstercode : 6384867 6384868
Uw Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AYHI-VDIU-VOFI-NMMV Ref.: 1058707_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1058707
Uw Project omschrijving : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AYHI-VDIU-VOFI-NMMV Ref.: 1058707_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6384867 Pb8, 08-Pb8: 120-220 Pb8 1.20-2.20 0375760YA
Pb8 1.20-2.20 0800881291

6384868 Pb18, 18-Pb18: 120-220 Pb18 1.20-2.20 0375753YA
Pb18 1.20-2.20 0800881203

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1058707
Uw Project omschrijving : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AYHI-VDIU-VOFI-NMMV Ref.: 1058707_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1058707
Uw Project omschrijving : 20-M9416-Drosteweg B 5139 te Saasvel
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AYHI-VDIU-VOFI-NMMV Ref.: 1058707_certificaat_v1



BIJLAGE 5   

 

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu Datum van uitgifte: 01-03-2013 
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1 Versie: 3 

 
 

 

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
A.D.M. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 06-07-2020 



Bijlage 4  Stikstofonderzoek
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1 Inleiding 

De gemeente Dinkelland heeft ingenieursbureau TAUW gevraagd het stikstofdepositie-onderzoek 
uit te voeren voor het bestemmingsplan De Lenne, te Saasveld. Er wordt een nieuw 
bestemmingsplan ontwikkeld waarbij in totaal 15 woningen gerealiseerd kunnen worden. 
 
Zowel tijdens de realisatie (de aanlegfase) als na realisatie (de gebruiksfase) van activiteiten of 
projecten kunnen er bronnen zijn die stikstofoxiden (NOx) en eventueel ammoniak (NH3) 
emitteren. De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. 
Dit heet stikstofdepositie. Vooral in natuurgebieden kan stikstofdepositie een probleem zijn, omdat 
hierdoor de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen waardoor de biodiversiteit afneemt. 
 
Wanneer blijkt dat het plan meer dan 0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de stikstofdepositie op 
overbelaste stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden is er sprake van een in potentie 
significant effect en kan het plan niet zondermeer worden vastgesteld.  
 
Figuur 1.1 toont de ligging van plangebied en de Natura 2000-gebieden in de directe omgeving. 
De meest nabije stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van soorten zijn gelegen op 4,3 km van 
het plangebied in Natura 2000-gebied Lemselermaten. 
 
Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven kort het wettelijk kader en de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 4 
en 5 worden alle emissieberekeningen en uitgangspunten voor modellering gegeven, voor de 
aanlegfase en de gebruiksfase. Hoofdstuk 6 tot slot geeft de resultaten en de conclusie. 
 

  
Figuur 1.1 Planlocatie en omliggende Natura 2000-gebieden (geel) en stikstofgevoelige habitats (paars) 
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2 Wettelijk kader  

In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, dit zijn gebieden met een 
Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie en 
overbelast door een teveel aan stikstof.  
 
Een bestuursorgaan stelt een plan dat significante gevolgen kan hebben voor een  
Natura 2000-gebied, uitsluitend vast, indien de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zal aantasten. 
 
Daarom dient voor nieuwe of gewijzigde plannen onderzocht te worden of er sprake kan zijn van 
een significante depositie van stikstof op relevante Natura 2000-gebieden. Een plan dat meer dan 
0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de stikstofdepositie op een overbelast stikstofgevoelig habitattype 
of leefgebied heeft in potentie een significant effect.  
 
Een plan kan alleen worden vastgesteld als de stikstofdepositie op geen enkel relevant en voor 
stikstofdepositie gevoelig hexagoon1 toeneemt. Bij (wijziging van) plannen wordt het planeffect 
bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie bij plannen is de feitelijke 
bestaande planologisch legale situatie ten tijde van vaststelling van het nieuwe plan.  
 
Wanneer er sprake is van een toename in stikstofdepositie kan in een ecologische voortoets of 
passende beoordeling onderzocht worden of effecten daadwerkelijk op gaan treden als gevolg 
van het plan en of deze de natuurlijke kenmerken van het gebied aantasten.  
 

  

 
1 AERIUS berekent de depositiebijdrage op een hexagoon (een zeshoek met een oppervlak van 1 hectare). Een relevant hexagoon is 
een hexagoon welke (deels) overlapt met stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden.   
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3 Opzet onderzoek 

In de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase. 
 
In de berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante bronnen meegenomen.  
Het gaat hierbij om: 
• Mobiele werktuigen in de aanlegfase  
• Verkeersgeneratie van en naar de locatie in de aanleg- en gebruiksfase 
• Sfeerhaarden (houtkachels) in de gebruiksfase 
 
Er zijn in dit onderzoek twee berekeningen uitgevoerd om de stikstofdepositiebijdrage van het plan 
op de Natura 2000-gebieden in kaart te brengen: 
1. Berekening van de stikstofdepositie ten gevolge van de aanlegfase 
2. Berekening van de stikstofdepositie ten gevolge van de gebruiksfase 
 
Voor beide berekeningen is uitgegaan van een worst-case situatie, omdat het bestemmingsplan 
nog in de ontwerpfase zit. 
  



 

 7/12  

 

 

Kenmerk R002-1274078LKR-V03-aqb-NL 

 

4 Uitgangspunten aanlegfase 

De werkzaamheden in de aanlegfase bestaan uit:  
• Bouwrijp maken van kavels (1,0 hectare) 
• Bouw van 15 vrijstaande woningen 
 
De aanlegfase zal maximaal 12 maanden duren. 
 
Al het in te zetten materieel met een verbrandingsmotor (diesel-, benzine- of LPG aangedreven) 
zorgt voor de emissie van stikstofoxiden (NOx) en daarmee voor een bepaalde bijdrage aan de 
stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Naast de inzet van mobiele werktuigen 
worden vrachtwagens ingezet voor de aan- en afvoer van materiaal en personenauto’s en busjes 
voor de arbeiders / personeel.  
 
4.1 Mobiele werktuigen 
Aangezien de ontwikkeling zich nog in de planfase bevindt en nog geen aannemer(s) bekend zijn, 
is nog niet bekend welke diesel-, benzine of lpg aangedreven (mobiele) werktuigen in de 
aanlegfase ingezet zullen worden. Daarmee is ook over bedrijfstijden, bouwjaar en vermogen van 
de werktuigen geen specifieke informatie beschikbaar. De benodigde informatie voor het uitvoeren 
van de AERIUS berekening is een inschatting door specialisten van TAUW, op basis van 
verzamelde informatie van soortgelijke stikstofdepositie-onderzoeken. Het aantal bedrijfsuren en 
het vermogen is een conservatieve inschatting. De deellast- en emissiefactoren2 zijn 
overgenomen uit AERIUS versie 2020 en zijn afkomstig uit TNO-rapport 2020 R11528 (Ligterink 
et al., 2020) en bijbehorende Excel-bestand3. Deze deellast- en emissiefactoren gelden bij 
typische belasting van werktuigen4. 
 
Tabel 4.1 geeft de diesel-, benzine of lpg aangedreven (mobiele) werktuigen welke in de 
aanlegfase worden ingezet met bijbehorende kentallen. Er is voor de berekening uit gegaan van 
STAGE IV klasse werktuigen (bouwjaar vanaf 2014). In tabel 4.2 worden de emissies van NOx en 
NH3 weergegeven.  
 
Tabel 4.1 In te zetten (mobiele) werktuigen met bijbehorende kenmerken 

Activiteit / werktuig STAGE 
klasse  

Bouwjaar 
vanaf 

Vermogen 
[kW] 

Deellastfactor 
[fractie] 

Aantal 
bedrijfsuren 

Kavel bouwrijp maken         

Tractor met hulpstuk IV 2015 100 0,55 100 

Shovel/laadschop IV 2015 100 0,55 140 

 
2 De emissiefactoren zijn inclusief TAF-factor die corrigeert voor de wisselende belasting van de werktuigen in 
praktijkomstandigheden 
3 Rapport titel “Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart” met 
bijbehorend Excel bestand TNO_getallen_voor_AERIUS_2020v3_mobiele_werktuigen.xslx 
4 Vanaf AERIUS versie 2020 biedt de rekensoftware de mogelijkheid onderscheid te maken in emissies tijdens typische belasting en 
tijdens stationair draaien van (mobiele) werktuigen. Als vuistregel wordt gegeven dat 70% van de bedrijfsuren het werktuig normaal 
belast wordt en 30% van de tijd stationair draait. Aangezien blijkt dat emissies tijdens stationair draaien vrijwel op hetzelfde niveau 
liggen als tijdens typische belasting – deze liggen iets hoger bij typische belasting – is ervoor gekozen geen onderscheid te maken 
tussen typische belasting en stationair draaien en de factoren voor typische belasting aan te houden.  
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Activiteit / werktuig STAGE 
klasse  

Bouwjaar 
vanaf 

Vermogen 
[kW] 

Deellastfactor 
[fractie] 

Aantal 
bedrijfsuren 

Bulldozer IV 2015 100 0,55 200 

Bouwwerkzaamheden5        

Shovel/laadschop  IV 2015 100 0,55 135 

Graafmachine  IV 2014 200 0,69 180 

Betonstorter/-mixer  IV 2014 300 0,69 30 

Telekraan/mobiele kraan IV 2014 200 0,61 180 

Heftruck  IV 2015 100 0,84 120 

Hoogwerker IV 2015 80 0,55 60 
 

Tabel 4.2 Bepaling totale emissie door inzet (mobiele) werktuigen6 

Activiteit / werktuig Emissiefactor 
NOx [g/kWh] 

Emissiefactor 
NH3 [g/kWh] 

Totale emissie 
NOx [kg] 

Totale emissie 
NH3 [kg] 

Kavel bouwrijp maken     

Tractor met hulpstuk 0,90 0,002 5,0 0,01 

Shovel/laadschop 0,90 0,003 6,9 0,02 

Bulldozer 0,90 0,003 9,9 0,03 

Bouwwerkzaamheden     

Shovel/laadschop  0,90 0,003 6,7 0,02 

Graafmachine  0,80 0,002 19,9 0,06 

Betonstorter/-mixer  1,00 0,003 6,2 0,02 

Telekraan/mobiele kraan 0,90 0,002 19,8 0,05 

Heftruck  0,90 0,002 9,0 0,02 

Hoogwerker 0,90 0,002 2,4 0,01 

Totaal gehele aanlegfase 85,7 0,25 

 
 
  

 
5 Werkzaamheden die hierbij zijn meegenomen zijn: graafwerkzaamheden voor aanleg kabels en leidingen, fundering graven en 
storten, betonnen constructie plaatsen, dak plaatsen, lossen en verplaatsen materiaal op bouwplaats.  
6 De emissie wordt berekend als bedrijfsuren*vermogen*(deellastfactor/100)*(emissiefactor/1000) 
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4.2 Vrachtverkeer en personenvervoer 
Het aantal voertuigbewegingen7 van vrachtwagens en personenauto’s/bestelbusjes is een 
inschatting door specialisten van TAUW, op basis van informatie van soortgelijke stikstofdepositie-
onderzoeken. Tabel 4.3 geeft het aantal voertuigbewegingen. 
 
Tabel 4.3 Aantal vervoertuigbewegingen gedurende de aanlegfase 

Activiteit / type voertuig 
Totaal aantal voertuigen Totaal aantal  

vervoersbewegingen 
Kavel bouwrijp maken   

Personenauto's/bestelbusjes 200 400 

Middelzwaar vrachtverkeer 100 200 

Zwaar vrachtverkeer 10 20 

Bouwwerkzaamheden   

Personenauto's/bestelbusjes 825 1650 

Zwaar vrachtverkeer 315 630 

 
De emissies afkomstig van verkeer worden door AERIUS zelf berekend. De wijze van modellering 
van wegverkeer wordt behandeld in hoofdstuk 6. 
 
Aangenomen wordt dat de helft van het verkeer zal ontsluiting in noordelijke richting tot aan de 
kruising met de Drosterweg en de Zoekerdijk en de andere helft in zuidelijke richting tot aan de 
kruising met de Drosterweg en de Koninksweg.  

 
7 Het aantal voertuigbewegingen is het aantal ritten maal twee; een voertuig rijdt heen en terug naar de locatie 
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5 Uitgangspunten gebruiksfase 

De beoogde situatie is in AERIUS berekend voor het jaar 2021. Dit is als worst case jaar 
genomen, omdat de luchtkwaliteit in de jaren erna kan verbeteren. 
 
5.1 Woningen 
De te realiseren nieuwbouw wordt niet op het gasnet aangesloten. Er is daarom geen sprake van 
NOx-emissies door gasstook voor verwarming en warmwater voorziening. Indien er sfeerhaarden 
worden toegestaan, zou dat wel een bron van stikstofemissie zijn. Het kental hiervoor is 0,44 kg 
NOx/jaar/woning8. Op basis van 15 woningen, zou er 6,6 kg NOx/jaar vrijkomen afkomstig van 
sfeerhaarden. 
 
5.2 Verkeersgeneratie 
Op basis van publicatie 381 van het CROW (‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2018) is 
de verkeersgeneratie bepaald. Hiervoor is woonmilieutype, de mate van stedelijkheid en type 
woning van belang; waarvoor de volgende keuzes zijn gemaakt: 
• Woonmilieutype: rest bebouwde kom 
• Mate van stedelijkheid: niet stedelijk  
• Type woning: koop, vrijstaand 
 
De bijbehorende verkeersgeneratie bedraagt 8,6 bewegingen van personenauto’s per gemiddeld 
etmaal per woning. Dit maakt in totaal (bij 15 vrijstaande woningen) 129 bewegingen van licht 
verkeer per gemiddeld etmaal. 
 
CROW publicatie 381 geeft daarnaast 0,02 vrachtwagenbewegingen per woning per gemiddeld 
etmaal. Dit geeft voor de beoogde situatie in totaal 0,3 vrachtwagenbewegingen per gemiddeld 
etmaal, ook wel 109,5 vrachtwagenbewegingen per jaar. 
 
Aangenomen wordt dat de helft van het verkeer zal ontsluiting in noordelijke richting tot aan de 
kruising met de Drosterweg en de Zoekerdijk en de andere helft in zuidelijke richting tot aan de 
kruising met de Drosterweg en de Koninksweg.  

 
8 bron: Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS. 31 augustus 2018, TAUW in opdracht van BIJ12 
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6 Modellering 

De verspreiding van emissies en de bijdrage aan de stikstofdepositie is berekend met de 
vigerende versie van het rekenmodel AERIUS Calculator (versie 2020) 
 
6.1 Mobiele werktuigen 
De mobiele werktuigen zullen actief zijn op de bouwlocatie en daar rondrijden. Daarom zijn de 
emissies gemodelleerd als vlakbron gelijk aan de planlocatie. Daarbij is gekozen voor de sector 
‘Mobiele werktuigen’, subsector ‘Bouw en Industrie’. De emissiehoogte is 4 meter en de warmte-
inhoud 0 MW. Dit zijn de default waarden in AERIUS voor mobiele werktuigen. De Instructie 
gegevensinvoer AERIUS Calculator geeft het advies om de default spreiding (4 meter) aan te 
passen naar de helft van de uitstoothoogte. De ingevoerde spreiding is daarmee 2 meter. 
 
6.2 Wegverkeer 
De emissies afkomstig van verkeer worden door AERIUS zelf berekend. Deze emissie is  
afhankelijk van het voertuigtype (personenauto’s, middelzwaar of zwaar vrachtverkeer), het aantal 
bewegingen per etmaal, het wegtype, de rijafstand en de mate van stagnatie.  
 
De vrachtwagenbewegingen in de aanlegfase zijn in AERIUS gemodelleerd als ‘Standaard 
middelzwaar vrachtverkeer’ en ‘Standaard zwaar vrachtverkeer’. Vervoer van personeel van en 
naar de locatie vindt plaats met bestelbusjes en/of personenauto’s. Deze bewegingen zijn in 
AERIUS gemodelleerd als ‘Standaard licht verkeer’. Het verkeer op de openbare weg is 
gemodelleerd met 0% stagnatie. Het manoeuvrerend verkeer (middelzwaar en zwaar) op de 
bouwlocatie is gemodelleerd met 100 % stagnatie. 
 
De instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator (BIJ12, oktober 2019) geeft aan dat verkeer 
van en naar inrichtingen meegenomen dient te worden totdat het verkeer is opgenomen in het 
heersend verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich 
door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op 
de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid 
verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg 
aanwezige verkeer. Hiervan uitgaande is het verkeer vanaf de planocatie meegenomen via de 
Drosteweg tot aan de eerste kruising met de Zoekerdijk (noordelijke richting) en tot aan de 
kruising met de Koninksweg (zuidelijke richting). 
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7 Resultaten en conclusie 

De bijdrage aan de stikstofdepositie van het bestemmingsplan De Lenne, te Saasveld is berekend 
met de vigerende versie het rekeninstrument AERIUS Calculator (versie 2020). In de bijlage 
worden de AERIUS pdf uitvoerbestanden gegeven. Deze pdf uitvoerbestanden zijn tevens als 
losse bestanden bij de rapportage bijgeleverd.  
 
7.1 Aanlegfase  
Voor de aanlegfase berekend AERIUS geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. 
 
De berekende stikstofdepositie is op basis van de gestelde uitgangspunten in hoofdstuk 4: 
• Bij gebruik STAGE IV klasse werktuigen en gestelde bedrijfsuren en vermogen 
• Verkeersgeneratie van voertuigen die van en naar de projectlocatie rijden 
 
De AERIUS-berekening van de aanlegfase is bijgevoegd als bijlage 1. 
 
7.2 Gebruiksfase 
Voor de gebruiksfase berekend AERIUS geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. 
Dit geldt ook wanneer gerekend wordt met de emissies ten gevolge van eventuele sfeerhaarden. 
 
De AERIUS-berekening van de gebruiksfase is bijgevoegd als bijlage 2. 
 
7.3 Conclusie & advies 
Voor zowel de aanlegfase als de beoogde situatie wordt er geen stikstofdepositiebijdrage hoger 
dan 0,00 mo/ha/jaar berekend. Daarmee kan geconcludeerd worden dat er geen negatieve 
effecten te verwachten zijn op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden ten gevolge van 
het plan. Het aspect stikstofdepositie vormt daarmee geen belemmering voor het vaststellen van 
het plan. 
 



 

   

 

 

Kenmerk R002-1274078LKR-V03-aqb-NL 

 

Bijlage 1 AERIUS-berekening aanlegfase 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RrqdVmd7iTEa (29 maart 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen

Drosteweg, 7597 Saasveld

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De Lenne RrqdVmd7iTEa

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

29 maart 2021, 16:42 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 88,11 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase, 15 woningen te Saasveld.

RrqdVmd7iTEa (29 maart 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten

pagina 2/6



Locatie
aanlegfase

Emissie
aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 85,70 kg/j

Wegverkeer noordelijke richting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Wegverkeer zuidelijke richting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

verkeer op bouwterrein (stagnerend)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,67 kg/j

RrqdVmd7iTEa (29 maart 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

aanlegfase

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 251735, 483790
NOx 85,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

85,70 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer noordelijke
richting

Locatie (X,Y) 251823, 483829
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.025,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 325,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

100,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RrqdVmd7iTEa (29 maart 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Naam Wegverkeer zuidelijke richting
Locatie (X,Y) 251733, 483681
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.025,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 325,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

100,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer op bouwterrein
(stagnerend)

Locatie (X,Y) 251716, 483787
NOx 1,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

200,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 650,0 / jaar NOx
NH3

1,29 kg/j
< 1 kg/j

RrqdVmd7iTEa (29 maart 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RrqdVmd7iTEa (29 maart 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Bijlage 2 AERIUS-berekening gebruiksfase 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RSrQiomGgc8r (29 maart 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Niels van Benthem Drosteweg, 7597 Saasveld

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Gemeente Dinkelland, De Lenne RSrQiomGgc8r

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

29 maart 2021, 16:45 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 9,64 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase, 15 woningen te Saasveld.

RSrQiomGgc8r (29 maart 2021)Resultaten gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
gebruiksfase

Emissie
gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Woningen
Wonen en Werken | Woningen

- 6,60 kg/j

Wegverkeer noordelijke richting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Wegverkeer zuidelijke richting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,13 kg/j

RSrQiomGgc8r (29 maart 2021)Resultaten gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

gebruiksfase

Naam Woningen
Locatie (X,Y) 251735, 483791
Uitstoothoogte 7,0 m
Oppervlakte 1,0 ha
Spreiding 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 6,60 kg/j

Naam Wegverkeer noordelijke
richting

Locatie (X,Y) 251820, 483823
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 64,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 54,8 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer zuidelijke richting
Locatie (X,Y) 251737, 483686
NOx 2,13 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 64,0 / etmaal NOx
NH3

2,07 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 54,8 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RSrQiomGgc8r (29 maart 2021)Resultaten gebruiksfase
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RSrQiomGgc8r (29 maart 2021)Resultaten gebruiksfase

Resultaten
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Bijlage 5  Quickscan 
natuurwaardenonderzoek

198      bestemmingsplan Saasveld de Lenne
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor de bouw van 18 woningen op een onbebouwd perceel aan de Drosteweg te 
Saasveld. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op 
voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te 
brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 
Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, 
worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 3 juli 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, 
zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten 
een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura2000 en het Natuurnetwerk 
Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op 
basis van voorliggende studie niet uitgesloten worden. Het is niet aannemelijk dat uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten zal leiden tot een verhoogde stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, maar een 
negatief effect kan niet met zekerheid uitgesloten worden zonder stikstofberekening. Geadviseerd wordt 
een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. Aerius Calculator. De uitkomst van deze berekening is juridisch 
houdbaar in een ruimtelijke procedure.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
algemene- en weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezet de veldmuis er een vaste rust- en 
voortplantingsplaats. Vogels en vleermuizen benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied. Het 
plangebied vormt een ongeschikt leefgebied voor amfibieën.  
 
Voor grondgebonden zoogdieren, die vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, 
geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en vernielen van vaste rust- 
en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling.  
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Samenvattende conclusie:  
Vanwege de inrichting en het gevoerde beheer, is de betekenis van het plangebied als functioneel 
leefgebied voor beschermde dieren gering en vormt het een ongeschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten, wordt mogelijk een veldmuis gedood en 
wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Voor de deze soort geldt 
echter een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en vernielen van vaste rust- 
en voortplantingsplaatsen’.  
 
Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van gebiedsbescherming 
(Natura 2000) vast te kunnen stellen, dient een stikstofberekening opgesteld te worden.  
 
Wettelijke consequenties samengevat: 

- Stikstofberekening uitvoeren; 
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HOOFSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van 18 woningen op een onbebouwd perceel aan de Drosteweg te 
Saasveld. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op 
voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te 
brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 
Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, 
worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in 
het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het 
bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen 
activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te 
voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 
De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en 
het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de 
planning in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, 
materiaalgebruik etc.  
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HOOFSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Drosteweg te Saasveld. Het ligt aan de noordzijde van de woonkern 
Saasveld. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een 
topografische kaart.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: ruimtelijke 
plannen). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit volledig uit agrarisch cultuurland, tijdens het veldbezoek in gebruik als grasland. 
Het grasland bestaat uit een soortenarme vegetatie van raaigras en wordt intensief beheerd. Het grenst 
aan de zuid- en oostzijde aan stedelijk gebied, maar aan de andere zijden aan agrarisch cultuurland. Op 
onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven. Voor een verbeelding van 
het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.  
 

  
Detailopname en begrenzing van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt de gele lijn aangeduid (bron 
luchtfoto: pdok). 
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HOOFSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om 18 woningen in het plangebied te bouwen. De woningen worden ontsloten via 
een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg, die op de Drosteweg aansluit. Naast woningen, wordt ook enig 
groen aangelegd. Op onderstaande luchtfoto wordt de beoogde inrichting van het plangebied 
weergegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld. 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

 Bouwrijp maken bouwplaats; 

 Bouwen woningen en aanleggen erfverharding; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
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In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals 
bouwwerkzaamheden. De gebruiksfase wordt in deze studie niet beoordeeld. 
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn 
echter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, 
rust- of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  

 
 

HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland. 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de 
verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 350 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren.  Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.  
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
cirkel aangeduid. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart 
aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking kent in Overijssel, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
 

4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 

350 meter afstand tussen plangebied 
en gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren 
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Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Als gevolg van het stopzetten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze 
tijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten 
gaan. Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard. Wanneer de Regeling 
spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur ven kracht is, kan er gewerkt worden met de Spoedwet. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 4,25 kilometer afstand van gronden die tot het Natura2000-gebied 
Lemselermaten behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de 
omgeving van het plangebied weergegeven.  
 

 
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: Aerius.nl). 

 
Stikstofgevoelige Habitattypen 
Niet alle Habitattypen in Natura2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar het Natura2000-gebied Lemselermaten bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
stikstofgevoelige Habitattypen.  
  
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, 
trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
 

4,25  kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura2000 behoren 
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Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van 
Natura2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de 
afstand tussen het plangebied en het Natura2000-gebied Lemselermaten is een negatief effect uitgesloten. 
 
Beoordeling Stikstof  
Ten behoeve van de totale ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie, wordt materieel met een 
verbrandingsmotor ingezet en vindt er een tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg 
van de aan- en afvoer van grond en bouwmaterialen, inzet materieel en personeel. Gelet op de ligging van 
het plangebied, op 4,25 kilometer afstand van stikstofgevoelige Habitattypen, kan een negatief effect op 
Natura 2000-gebied niet uitgesloten worden. Om zekerheid te verkregen over het effect van de 
voorgenomen activiteiten op Natura 2000-gebied, (specifiek stikstofdepositie) dient een stikstofberekening 
uitgevoerd te worden.  
 
Wettelijke consequenties  
Een negatief effect op Natura 2000, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan niet op voorhand 
uitgesloten worden. Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten vast te kunnen 
stellen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op 
basis van voorliggende studie niet uitgesloten worden. Mogelijk leiden voorgenomen activiteiten tot een 
toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten vast te kunnen stellen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De 
uitkomst van een stikstofberekening m.b.v. Aerius Calculator is juridisch houdbaar in een ruimtelijke 
procedure.  
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING; HET ONDERZOEK 
 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat volledig uit intensief beheerd grasland met een soortenarme vegetatie. De 
inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde 
diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot 
functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande 
soortgroepen:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 3 juli 2020 tijdens de daglichtperiode 
(avond) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Bewolkt, droog, temperatuur 19⁰C, wind 1-2 Bft. 
 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat vogels in deze tijd van het jaar territorium-indicerend 
gedrag (zingen/balts) vertonen en veel soorten een bezet nest hebben. Sommige vogels hebben reeds 
uitgevlogen jongen en bevinden zich dan nog in de directe omgeving van de nestplaats (huismus, steenuil). 
Er zijn ook vogels die de nestplaats verlaten hebben en zich ophouden in de directe omgeving. 
  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. De bebouwing is o.a. fysiek onderzocht op de aanwezigheid van 
huismussennesten onder de dakpannen. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
  
Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Sommige grondgebonden diersoorten bezetten de voortplantingslocatie en hebben 
zogende jongen in deze tijd van het jaar, maar er zijn ook verschillende soorten, waarvan de jongen de 
voortplantingsplaats reeds verlaten hebben. 
  
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. Het 
plangebied is onderzocht op potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen, gebouwen en andere 
bouwwerken. 
  
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Amfibieën bezetten de 
land- of voortplantingsbiotoop. Amfibieën in landbiotoop zitten overdag ook meestal weggekropen in holen 
en gaten in de grond of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen en zijn dan lastig 
waar te nemen. Groene kikkers bezetten doorgaans de voortplantingsbiotoop in deze tijd van het jaar. De 
meeste andere, in dit deel van ons land voorkomende amfibieënsoorten, hebben de voortplantingswateren 
verlaten in deze periode van het jaar. 
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 
 

5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
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waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied vormt functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied, maar bezetten er geen nestplaats. Potentiële nestplaatsen, zoals bomen, 
struiken, dichte vegetatie en bebouwing ontbreken. Het agrarisch cultuurland vormt geen nestplaats voor 
weidevogels, daarvoor ligt het plangebied te besloten en te dicht bij de woonkern. Het plangebied wordt 
niet beschouwd als functioneel leefgebied van de steenuil en in de laanbomen, net ten oosten van het 
plangebied zijn geen nesten van roofvogels of uilen waargenomen. 
 
Door het bouwrijp maken van het plangebied en het bouwen van de woningen en weg, wordt geen vogel 
gedood en wordt geen bezet vogelnest beschadigd of vernield. Door uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten gaat de functie van het plangebied als foerageergebied voor verschillende vogelsoorten 
verloren.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bebouwen en verharden plangebied; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingsplaats bezetten in 
het plangebied, maar het grasland vormt functioneel leefgebied voor verschillende grondgebonden 
zoogdieren als haas, vos, veldmuis en steenmarter. Met uitzondering van de veldmuis, benutten 
voorgenoemde soorten, het plangebied uitsluitend als foerageergebied. De veldmuis bezet een vaste rust- 
of voortplantingsplaats in holen in de grond. Het plangebied wordt niet als potentieel leefgebied van de 
veldspitsmuis of das beschouwd.  
  
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een veldmuis gedood en wordt een vaste rust- en 
voortplantingsplaats van de veldmuis beschadigd en vernield. Als gevolg van het inrichten van het 
plangebied als woongebied, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied, voor de in het 
plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
- Bebouwen en verharden plangebied 

 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Potentiële verblijfplaats van vleermuizen ontbreken in het plangebied. Mogelijk bezetten vleermuizen een 
verblijfplaats in bomen of gebouwen buiten het plangebied, maar die worden niet negatief beïnvloed door 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord, verwond of gedood en 
wordt geen rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een weinig 



15 

 

geschikt foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk foerageert een enkele laatvlieger 
incidenteel boven het grasland en vliegen soorten als gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis 
over het plangebied, terwijl ze foerageren rond de randen en kronen van bomen die net buiten het 
plangebied staan. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied niet als essentieel 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied zelf vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Mogelijk benutten vleermuizen, de laanbomen 
langs de Drosteweg als vliegroute.  
 

 
Mogelijk aanwezige vliegroutes in de omgeving van het plangebied. Het plangebied wordt met de rode lijn aangeduid.  

 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vliegroute van vleermuizen in de omgeving 
van het plangebied negatief beïnvloed.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, en gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied niet als functioneel leefgebied voor amfibieën beschouwd. Intensief beheerd 
agrarisch cultuurland, zoals aanwezig in het plangebied, heeft amfibieën niets te bieden als 
foerageergebied en geschikte plekken om een (winter)rustplaats of voortplantingsbiotoop te bezetten 
ontbreken.  
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen 
(winter)rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. De functie van het plangebied als functioneel 
leefgebied, wordt niet aangetast door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 
 
 
5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om 
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een vrijstelling voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht2.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn 
van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 

                                                             
2
 Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  
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In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 
 
5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood, geen bezet nest beschadigd 
of vernield en wordt de duurzame instandhouding van een jaarrond beschermd nest niet negatief 
beïnvloed.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
  

Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Als gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en 
wordt geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
  
Essentieel foerageergebied  
Als gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied 
beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 
Als gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute negatief 
beïnvloed of teniet gedaan.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
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Grondgebonden zoogdieren  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier 
gedood en wordt mogelijk een vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Voor de 
beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van de 
vaste rust- en voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling geldt omdat er sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
  
Amfibieën  
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen (winter)rust- of  
voortplantingsplaats van een amfibie beschadigd of vernield. De functie van het plangebied als 
foerageergebied blijft behouden.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

veldmuis   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  veldmuis   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd (de gunstige 
staat van instandhouding van 
geen enkele vogelsoort  wordt 
aangetast) 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Niet van 
toepassing   

Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen   Verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Mogelijk diverse 
soorten   

Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing   

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Vaste verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen  

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
 
Soortgroep  Rust- en 

verblijfplaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

ja ja n.v.t.  nee  ja nee nee (vrijstelling) 

Vogels   nee nee n.v.t.  nee nee nee  nee  

Vleermuizen    nee nee nee  nee  nee nee nee 

Amfibieën  nee nee  n.v.t.  nee  nee  nee  nee  

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFSTUK 6  CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’, 
en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd3. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen doden of om 
opzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk van de status 
van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, 
en op de situatie toepasbare, Gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden 
met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een 
werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden 
als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op 
basis van voorliggende studie niet uitgesloten worden. Het is niet aannemelijk dat uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten zal leiden tot een verhoogde stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, maar een 
negatief effect kan niet met zekerheid uitgesloten worden zonder stikstofberekening. Geadviseerd wordt 
een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. Aerius Calculator. De uitkomst van deze berekening is juridisch 
houdbaar in een ruimtelijke procedure.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
algemene- en weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezet de veldmuis er een vaste rust- en 
voortplantingsplaats. Vogels en vleermuizen benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied. Het 
plangebied vormt een ongeschikt leefgebied voor amfibieën.  
 
Voor grondgebonden zoogdieren, die vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, 
geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en vernielen van vaste rust- 
en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling.  
 
 
  

                                                             
3
 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 

marterachtigen vallen dan niet meer onder de vrijstelling in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 



21 

 

Bijlagen 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
  

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 3 Bronnen 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Voorliggende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling heeft betrekking op de beoogde 
woningbouwontwikkeling in de kern Saasveld, gemeente Dinkelland. Het voornemen is om in het noordwesten 
van de kern Saasveld een kleinschalige woonbuurt te realiseren met in totaal 15 woningen (hierna: de Lenne). 

Het woningbouwprogramma is gevarieerd en bestaat uit een mix van vrijstaande woningen, twee-aan-één-
gebouwde woningen en rijwoningen. 

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
“Saasveld”. Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije toets aan het Besluit Milieueffectrapportage 
noodzakelijk. In dit document worden de milieueffecten van deze ontwikkeling beschouwd.  

Hierna wordt een nadere toelichting op de m.e.r.-beoordeling gegeven. 

M.e.r.-beoordeling 

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
de integrale ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met 
milieueffectrapportage in aanraking komen: 

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van 
dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de 
bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen dan voldoet het aan de definitie van het besluit. In voorliggend 
geval gaat het om directe eindbestemmingen en is sprake van een besluit. 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. 

Voorliggende ontwikkeling is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de 
volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De voorgenomen ontwikkeling is als een stedelijk 
ontwikkelingsproject aan te merken, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. De 
drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

In voorliggend geval wordt de drempelwaarde niet overschreden of benaderd. Van een directe m.e.r.-plicht is 
dan ook geen sprake. Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, wel een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Voorliggende aanmeldnotitie voorziet hierin.  
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Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de 
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s 
noemt:  

• De kenmerken van de activiteit; 

• De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie)); 

• De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.  

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het 
project te verzamelen en te presenteren. 

Betrokken partijen 

Initiatiefnemer bij voorliggend project is de gemeente Dinkelland.  

Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is de gemeenteraad van Dinkelland het bevoegd gezag. 
Daarnaast worden de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen en eventueel andere 
vooroverlegpartners gedurende het proces bij het project betrokken en zal het bestemmingsplan in het kader 
van het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) naar deze partijen worden toegezonden. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het voornemen beschreven. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en 
uitgangspunten aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het project. In hoofdstuk 4 
wordt bij wijze van samenvatting de beoordeling gedaan van de omstandigheden van het voornemen. Hierin 
wordt tevens de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven.  
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HOOFDSTUK 2  KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN 

Dit hoofdstuk gaat in op de voorgenomen ontwikkeling, het projectgebied en eventuele (samenhangende) 
ontwikkelingen in de omgeving waarmee rekening dient te worden gehouden. 

Voorgenomen ontwikkeling 

Om aan de woningbehoefte in de kern Saasveld te kunnen blijven voldoen is de gemeente Dinkelland 
voornemens om ter plaatse van het projectgebied een kleinschalige woonbuurt (de Lenne) te realiseren met in 
totaal 15 woningen. 

Het woningbouwprogramma is gevarieerd en bestaat uit een mix van vrijstaande woningen, twee-aan-één-
gebouwde woningen en rijwoningen. De vrijstaande woningen en de twee-aan-één-gebouwde woningen zijn 
primair bedoeld voor senioren. De rijwoningen zijn primair bedoeld voor starters. 

In afbeelding 3.1 is een impressie van de gewenste opzet van de Lenne weergegeven. Uitgegaan wordt van de 
volgende woningbouwprogrammering: 

• 4 vrijstaande woningen; 

• 6 twee-aaneen-gebouwde woningen; 

• 5 rijwoningen. 

 

Afbeelding 1 Beoogde situatie de Lenne (Bron: gemeente Dinkelland) 

Langs de randen van de beoogde woonbuurt is sprake van een groene/onbebouwde rand. Ter plaatse van de 
groene/onbebouwde randen aan de noord- en oostzijde worden wadi's aangelegd om te voorzien in een 
adequate hemelwaterberging. Om de bestaande bomen langs de Drosteweg in te passen, staat de nieuwe 
woonbebouwing op gepaste afstand van deze bomen. De voorste woningen aan de Drosteweg liggen daardoor 
verder het landschap in dan de naastgelegen woningen.  

De woningen worden ontsloten door een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg die wordt aangesloten op de 
Drosteweg. Verder is in het westen van het projectgebied ruimte voor het realiseren van speelvoorzieningen/ 
een speelveld. 
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De vrijstaande woningen en de twee-aaneen-gebouwde woningen bestaan uit één bouwlaag met een kap. De 
rijwoningen bestaan uit twee bouwlagen met kap. Hierdoor zal de bebouwing zich qua aard en schaal goed 
voegen in het bestaande straat- en bebouwingsbeeld elders in de kern Saasveld. 

Locatiekenmerken 

Het projectgebied ligt aan de Drosteweg, in het noorden van de kern Saasveld (gemeente Dinkelland). De 
gronden zijn ingericht en in gebruik ten behoeve van agrarische doeleinden (agrarisch cultuurgrond). In de 
directe omgeving bevinden zich hoofdzakelijk woonfuncties en in mindere mate detailhandels- en 
bedrijfsfuncties. 

Ten oosten van het projectgebied bevindt zich de Drosteweg. Aan de noord- en zuidzijde zijn woonpercelen 
aanwezig. Verder wordt het projectgebied aan de westzijde/noordwestzijde begrensd door agrarische 
cultuurgronden.  

De ligging van het projectgebied (rode contour) is indicatief weergegeven in afbeelding 2. In afbeelding 3 is de 
huidige situatie ter plaatse van het projectgebied weergegeven op een luchtfoto. 

 

Afbeelding 2 Ligging van het projectgebied (Bron: PDOK) 

 

Afbeelding 3 Luchtfoto projectgebied (Bron: PDOK) 
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Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Tijdens 
het bouw- en woonrijp maken is grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase zal elektriciteit en water nodig 
zijn. De nieuwe woningen zullen gasloos gebouwd worden, conform de Wet Voortgang Energietransitie. 

De productie van afvalstoffen betreffen voor de beoogde woningen uitsluitend de huishoudelijke/reguliere 
afvalstoffen. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden om nuttige afvalstoffen op eenvoudige wijze te kunnen 
inzamelen en vervolgens verwerken/recyclen. Er is geen sprake van de productie van gevaarlijk afval. 

Verontreiniging en hinder 

In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en 
bouwwerkzaamheden op locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van en 
naar het projectgebied. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en de geschatte tijdsduur, is er 
geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de 
bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt 
niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de beoogde woningen geen nadelige effecten op het milieu en de 
omgeving plaatsvinden. Woningen worden namelijk niet gezien als milieubelastende functies. Zoals in 
hoofdstuk 3 en 4 wordt geconstateerd is er geen sprake van een onevenredige aantasting van beschermende 
natuurgebieden en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse. 

Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën 

De beoogde ontwikkeling zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen 
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Het projectgebied krijgt een eigen ontsluitingsweg 
welke op de weg Den Ilp wordt aangesloten. Hiermee wordt een verkeersveilige situatie gecreëerd. 
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HOOFDSTUK 3  BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN 

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de mogelijk negatieve milieueffecten van het voornemen relevant. 
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, milieuzonering, geur, ecologie, externe veiligheid 
en water. In dit hoofdstuk worden de te verwachten (tijdelijke) effecten per aspect beschreven. Verder wordt 
ingegaan op tijdelijke hinder als gevolg van de ontwikkeling. Voor een aantal van deze aspecten is door diverse 
(externe) bureaus onderzoeken uitgevoerd. De conclusies van deze onderzoeken zijn samengevat in 
onderstaande alinea’s.  

Verkeer 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met een eventuele toename van de 
verkeersgeneratie. Hiertoe wordt de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)' 
van het CROW aangehouden.  

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Stedelijkheidsgraad: niet stedelijk, gemeente Dinkelland (CBS statLine); 

• Stedelijk gebied: rest bebouwde kom. 

In de publicatie van de CROW is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt hierin een 
minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen voor de functies aangegeven. In voorliggend geval is van 
het gemiddelde uitgegaan.  

In de hiernavolgende tabel is een overzicht opgenomen van de verkeersgeneratie van de verschillende 
woningen. 

Woningtype aantal verkeersgeneratie per 
woning 

totaal 

Vrijstaand 4 8,2 32,8 

Twee-onder-één-kap 6 7,8 46,8 

Tussenwoning of rijwoning 5 7,4 37 

Totale verkeersgeneratie per weekdag etmaal 116,6 

Op basis van het vorenstaande resulteert de voorgenomen ontwikkeling in afgerond 117 verkeersbewegingen 
per weekdagetmaal.  

Gesteld wordt dat de Drosteweg en direct omliggende infrastructuur deze verkeersbewegingen zonder 
problemen en op een verkeersveilige manier kunnen opvangen en verwerken. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de verkeerssituatie wordt ingeschaald op licht negatief. 

Geluid 

Woningen zijn niet opgenomen in de VNG-uitgave, omdat woningen in beginsel niet aan te merken zijn als 
milieubelastende objecten. Echter zal wel sprake zijn van enig geluid als gevolg van de woonfuncties 
(leefgeluiden), hiervoor gelden echter geen normen. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de geluidsituatie wordt ingeschaald op neutraal. 

Luchtkwaliteit 

Het voornemen heeft zoals geconstateerd bij het onderdeel verkeer extra verkeersbewegingen tot gevolg. Via 
een NIBM-tool berekening is onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in betekende mate bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Net als bij de berekening van de extra vervoersbewegingen als gevolg van 
de ontwikkeling is uitgegaan van een toename van afgerond 117 extra vervoersbewegingen. De berekening 
laat het volgende beeld zien. 
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Uit de berekening blijkt dat voorliggend plan 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 
Vervolgonderzoek naar effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van luchtkwaliteit wordt ingeschaald op neutraal. 

 

Geur 

De beoogde woningen betreffen geen geurbelastende objecten zoals bedoeld in de Wgv. Het effect van de 
beoogde woningen ten aanzien van geur wordt ingeschaald op neutraal. 

 

Ecologie 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet Natuurbescherming en het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1 
januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet 
Natuurbescherming. 

Gebiedsbescherming 

Natura 2000: 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet Natuurbescherming beschermd. 

Het projectgebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de 
'Lemselermaten' en ligt op circa 4,3 kilometer afstand van het projectgebied.  

In het kader van voorgenomen ontwikkeling is een stikstofonderzoek1 uitgevoerd ten aanzien van de 
stikstofemissie en eventuele stikstofdepositie als gevolg van het voornemen.  

Uit het stikstofonderzoek volgt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant 
negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden. Het project is in het 
kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden, niet vergunningsplichtig. 

                                                                 

1 Onderzoek stikstofdepositie: bestemmingsplan De Lenne te Saasveld (projectnummer: 1274078, 30 maart 2021) 
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Natuurnetwerk Nederland: 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen 
toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN, is gelegen op ten minste 350 meter afstand van het 
projectgebied. Gelet op de ligging buiten het NNN, in relatie met de aard en omvang van de voorgenomen 
activiteit, wordt uitgesloten dat sprake is van een aantasting van de kernkwaliteiten en omgevingscondities 
van het NNN. 

Soortenbescherming 

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het projectgebied een quickscan 
natuurwaardenonderzoek2 uitgevoerd. 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het projectgebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- 
en weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het projectgebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezet de veldmuis er een vaste rust- en voortplantingsplaats. 
Vogels en vleermuizen benutten het projectgebied uitsluitend als foerageergebied. Het projectgebied vormt 
een ongeschikt leefgebied voor amfibieën. 

Voor grondgebonden zoogdieren, die vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het projectgebied bezetten, 
geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden' en het 'beschadigen en vernielen van vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats'. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van ecologie is licht negatief. 

Externe veiligheid 

Binnen het projectgebied wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Het voornemen voorzien niet in 
het toevoegen van een risicovolle inrichting. Het effect van de voorgenomen ontwikkelingen aanzien van 
externe veiligheid is neutraal. 

Water 

Het projectgebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermings-, intrek- of waterwingebied. Het effect van 
de voorgenomen ontwikkeling op de waterhuishouding wordt in eerste instantie ingeschaald op negatief, 
vanwege het feit dat het verharde vloeroppervlak toeneemt. Echter worden en binnen het projectgebied 
adequate maatregelen (aanleggen wadi’s) getroffen die ervoor zorgen dat het water binnen het projectgebied 
wordt opgevangen en vertraagd wordt geïnfiltreerd in de bodem. Het afvalwater wordt afgevoerd via het 
gemeentelijk rioleringsstelsel. 

Gelet op het vorenstaande wordt de voorgenomen ontwikkeling op de waterhuishouding ingeschaald op 
neutraal. 

                                                                 

2 Quickscan natuurwaardenonderzoek De Lenne, Saasveld (projectnr. 2646, versie 1.0, 6 juli 2020) 
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Tijdelijke hinder 

Met een ruimtelijke ontwikkeling kan ook tijdelijke hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden gepaard gaan. 
In voorliggend geval zal gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden enige hinder als gevolg van de sloop- en 
bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het gaat dan hoofdzakelijk om geluid en stof vanuit de bouwplaats 
en bouwverkeer van en naar het projectgebied. Vanwege de ligging is er geen noodzaak om verkeer tijdelijke 
om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de genoemde 
tijdelijke hinder volledig vervallen.  

Verder is met het stikstofonderzoek3 de stikstofemissie en eventuele stikstofdepositie in de aanlegfase 
onderzocht. Uit het onderzoek volgt dat er geen sprake is van een stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr. 

Het aspect tijdelijke hinder leidt niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

Cumulatie 

Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare 
effecten veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd. Er zijn 
geen ontwikkelingen in direct omliggende gebieden bekend waarbij sprake is van vergelijkbare effecten die in 
dezelfde periode uitgevoerd zullen worden. Cumulatie is daarom niet aan de orde. 

                                                                 

3 Onderzoek stikstofdepositie: bestemmingsplan De Lenne te Saasveld (projectnummer: 1274078, 30 maart 2021 
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HOOFDSTUK 4  CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk dient als samenvatting van de conclusies van de hoofdstukken 2 en 3. In dit hoofdstuk wordt de 
voorgenomen activiteit aan onderstaande criteria getoetst en een eindafweging gemaakt. 

1. De kenmerken van de activiteit; 
2. De plaats van de activiteit; 
3. De samenhang met andere activiteiten (cumulatie); 
4. De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 
 
Kenmerken van de activiteit 
Het voornemen betreft het realiseren van 15 woningen in de kern Saasveld. Bij de kenmerken van de activiteit 
dient in het bijzonder in overweging te worden genoemd: 
• De omvang van het project;  
• hinder. 

Omvang 

De ontwikkeling is relatief gering van omvang. Het voornemen vormt een belangrijke bijdrage voor de 
woningbehoefte in de gemeente Dinkelland en de kern Saasveld. Geconcludeerd wordt dat dit project ver 
beneden de drempelwaarden van de m.e.r.-beoordelingsplicht blijft. 

Hinder  

Tijdens de uitvoering van het voornemen kunnen flora en fauna hinder ondervinden. Uit het ecologische 
onderzoek en de stikstofberekening is echter gebleken dat de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van soort- of gebiedsbescherming leiden. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden in het kader van 
soort- of gebiedsbescherming. 

 
Plaats van de activiteit  

Het projectgebied ligt geheel binnen het grondgebied van de gemeente Dinkelland. Gezien de definitie uit de 
Bro kan worden geconcludeerd dat het projectgebied geen onderdeel uitmaakt van bestaand stedelijk gebied. 
Hoewel het projectgebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan voor de kern Saasveld, 
bestaat het projectgebied uit onbebouwde agrarische cultuurgronden welke stedenbouwkundig (nog) geen 
onderdeel uitmaken van de kern Saasveld. Met voorgenomen ontwikkeling zal het projectgebied onderdeel 
gaan uitmaken van de bebouwde kom behorend bij de kern Saasveld.  

Het projectgebied ligt niet in beschermd gebied in het kader van waterhuishouding of natuur. Met de 
ontwikkeling wordt regeling gehouden met de in de omgeving aanwezige groenstructuren. Zo wordt de 
bomenrij ten oosten van het projectgebied niet aangetast en worden de woningen op voldoende afstand hier 
van gerealiseerd. 

Samenhang met andere activiteiten ter plaatse  

Er vinden in de directe omgeving van het projectgebied geen andere (grootschalige) ontwikkelingen plaats 
waarmee rekening dient te worden gehouden. 

 
Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen 

Voor de beoordeling van eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit moet, 
daar waar opportuun, rekenschap worden gegeven aan de volgende zaken:  

• Het bereik van het effect (geografische zone en de grootte van de getroffen bevolking); 
• Het grensoverschrijdende karakter van het effect; 
• De waarschijnlijkheid van het effect; 
• De duur, frequentie en de onomkeerbaarheid van het effect. 
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Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de ontwikkeling op de relevante milieuaspecten verkeer, geluid, luchtkwaliteit, 
geur, water, bodem, ecologie (waaronder stikstof) geen belangrijke structurele nadelige en onomkeerbare 
milieugevolgen met zich meebrengt. De ontwikkeling gaat wel gepaard met tijdelijke hinder als gevolg van 
bouwwerkzaamheden, maar deze zullen na afronding volledig vervallen. 

 

Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling  

De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt. 



Bijlage 7  Waterhuishoudkundig plan

  bestemmingsplan Saasveld de Lenne       243
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1  I n l e id ing 
 
In opdracht van Anacon-Infra heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau1, een 
waterhuishoudkundig plan opgesteld inclusief geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op de 
planlocatie De Lenne te Saasveld.  
 
Onderhavig document (versie e2) is tot stand gekomen naar aanleiding van een eerder 
opgestelde conceptrapportage (20210030_e1RAP, 22 april 2020) welke op 30 april 
besproken is met de gemeente Dinkelland. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de 
voorgenomen nieuwbouw op de locatie en de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van 
de locatie. In verband met de bestemmingsplanwijziging en de geplande woningbouw is het 
nodig om de lokale waterhuishouding en de gevolgen van de herontwikkeling op de huidige 
waterhuishoudkundige situatie in kaart te brengen. 
 
Achtergrond 
Om water bij ruimtelijke ontwikkeling een prominentere rol te geven, is op grond van het 
besluit op de ruimtelijke ordening de watertoets verplicht gesteld. Dit komt er op neer dat bij 
elk ruimtelijk plan vooraf moet worden aangegeven op welke wijze rekening wordt gehouden 
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding en dat onderlinge afstemming 
plaatsvindt tussen ontwikkelaar en waterbeheerders (watertoetsproces). De doorvertaling 
van het watertoetsproces zal in het bestemmingsplan worden opgenomen in de vorm van 
een waterparagraaf, waarin verantwoording wordt afgelegd over de manier waarop 
omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. 
 

 
 
Doel 
Om goed onderbouwde en weloverwogen keuzes te kunnen maken bij het ontwerp van het 
plangebied is het raadzaam om inzicht te hebben in de grondwaterhuishouding 
(grondwaterstanden, fluctuaties en stromingsrichting) en bodemopbouw ter plaatse. De 
resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden als input voor de in een latere fase op 

                                                
1 De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de 
eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd. 

Watertoets(proces) 
 
De essentie van het watertoetsproces is een vroegtijdig contact tussen zogeheten initiatiefnemers en 
waterbeheerders. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 
expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle relevante ruimtelijke 
plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. De toets is verplicht voor ruimtelijke plannen 
waarin 'waterbelangen' spelen. In een waterparagraaf wordt door de initiatiefnemer uitgelegd hoe wordt 
omgegaan met de waterhuishouding binnen het plan (Bij grotere plannen wordt het opstellen van de 
waterparagraaf veelal voorafgegaan door een vooroverleg met waterschap, gemeente en/of 
Rijkswaterstaat). Het waterschap kijkt vervolgens of in het plan voldoende rekening is gehouden met de 
waterhuishouding ter plaatse (beoordeling waterparagraaf) en geeft een wateradvies. Het resultaat van 
het watertoetsproces is een tussen de initiatiefnemer en waterbeheerder afgestemde waterparagraaf in 
het ruimtelijk plan. 
 
Afhankelijk van de omvang van het plan alsmede relevante wateraspecten / -belangen komt het 
watertoetsproces in aanmerking voor de korte procedure dan wel normale procedure. 
 
Procedures: 

- Geen belang: Functiewijziging zonder relevante wateraspecten / -belangen; 
- Korte procedure: Klein plan met weinig of geen relevante wateraspecten / -belangen; 
- Normale procedure: Groot plan met meerdere relevante wateraspecten / -belangen. 
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te stellen waterparagraaf. Tevens wordt de digitale watertoets reeds ingevuld, om te bepalen 
welke procedure doorlopen moet worden dan wel een wateradvies te verkrijgen. 
 
In het rapport komt het volgende aan de orde: het vooronderzoek en geohydrologisch 
onderzoek, de veldwerkzaamheden inclusief gemeten doorlatendheid, de vigerende regels 
voor de waterhuishouding bij ruimtelijke ontwikkeling en de interpretatie van de verzamelde 
gegevens, de conclusies en het advies.  
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2  Locat i egegevens  en  onderzoeksopze t  

2 .1  Loca t i e g egev en s  

De onderzoekslocatie is in het dal van de Lemseler- / Spikkerbeek gelegen, direct ten 
noordoosten van de Saasvelderbeek. Het betreft in de huidige situatie een weiland. Oostelijk 
van het plangebied is de Drosteweg aanwezig, aan de westzijde landelijk gebied. Ten zuiden 
van de planlocatie is de dorpskern van Saasveld gesitueerd. Aan de noordzijde zijn woningen 
gesitueerd, deze kavels liggen circa 0,5 m hoger dan het plangebied. Enkele gegevens 
omtrent de locatie zijn weergegeven in tabel 2.1.  

Tabel 2.1: Overzicht topografische gegevens 

Topografische gegevens 
Locatie  De Lenne te Saasveld 
Gemeente Dinkelland 
Waterschap 
Huidig gebruik 

Vechtstromen 
Weiland  

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 9.375 m2 
Coördinaten midden plangebied XY: 52.333612, 6.806501 
Maaiveldhoogte1 Gemiddeld 13,3 m+NAP 
Toekomstig gebruik Wonen 

1 Maaiveldhoogte op basis van AHN.nl, oplopend van west naar oost; 

2 .2  Gewens t e  h e r i n r i c h t i n g  

Op de locatie is een herverdeling in 15 verschillende kavels voorzien (zie figuur 2.1). 
Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor groen en waterberging in de vorm van een wadi. 
Aan de zuid- en oostzijde van het plangebied word een toegangsweg voorzien die aansluit op 
de Drosteweg gelegen aan de oostzijde. 
 
 

 
Figuur 2.1: Onderzoekslocatie huidige- en nieuwe situatie (respectievelijk links en rechts). 
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Op basis van het huidige kavelplan is berekend in hoeverre het verhard oppervlak in de  
toekomst zal toenemen. Gebaseerd op de tekening aangeleverd door de opdrachtgever zal 
het verhard oppervlakte in de toekomst circa 4.544 m2 bedragen. Dit bestaat uit circa 2.500 
m2 voor de verharding in het openbaar gebied en parkeerplaatsen. De laatste circa 2.000 m2 
zal bestaan uit woningen (bebouwing). In onderstaande tabel is de toekomstige verharding 
weergegeven. 

Tabel 2.2: Oppervlaktes en kavelindeling (m2) 
Situatie Kavels Globale 

oppervlakte 
Oppervlak 
bebouwd 

Oppervlak  
verharding 

Totaal 

Voormalig -- 9.375 0 0 0 
Toekomstig 4 st. vrijstaand1 

6 st. 2-onder-1-kap2 

5 st. rijwoningen3 

9.375 2.060   820 (voetpad) 
1404 (rijbaan) 
   260 (parkeerplaats) 

4.544           

Totaal onverhard 4.831 (51 %)  
Totaal verhard  4.544 (49 %)  

1) 180 m2 verhard inclusief bestrating/ oprit 
2) 140 m2 verhard inclusief bestrating/ oprit 
3) 100 m2 verhard inclusief bestrating/ oprit 

2 .3  O nde r z o e k sop z e t  

Geohydrologisch onderzoek  

Eerst zal een bureaustudie worden uitgevoerd waarbij op basis van alle beschikbare openbare 
data (o.a. DINO-loket, Wateratlas Overijssel, Actueel Hoogtebestand Nederland) de lokale 
bodemopbouw en geohydrologie wordt beschreven. 
 
Omdat deze gegevens vaak van regionale aard zijn dienen deze te worden door vertaald naar 
de lokale situatie. Hiervoor zijn aan verschillende openbare bronnen gegevens ontleend 
omtrent de geohydrologie en waterhuishouding. De verzamelde gegevens zijn afkomstig van; 

 het Actueel Hoogtebestand van Nederland 3 (AHN 3); 
 KLIC-melding en relevante kadastrale kaarten van het Kadaster; 
 de database DINOloket van TNO; 
 openbare datasets beschikbaar via het Nationaal Georegister; 
 openbare datasets van de Provincie Overijssel (Atlas van Overijssel); 
 Verkennend bodemonderzoek Drosteweg perceel sectie B te Saasveld, Sigma, kenmerk: 

20-M-9416, 10 augustus 2020; 
 Concept plankaart De Lenne te Saasveld, Noaberkracht, 21 september 2020. 

 
Veld- en laboratoriumonderzoek 
Op de locatie zijn al diverse bodemonderzoeken uitgevoerd in maart 2020. Hiermee is inzicht 
verkregen in de lokale bodemopbouw. Echter zijn er geen in-situ doorlatendheidsmetingen 
gedaan om de doorlatendheid van de bodem te bepalen.  
 
Om inzicht te krijgen in de doorlatendheid (k-waarde) van de onverzadigde zone van de 
bodem worden doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. De k-waarde is van belang voor het 
bepalen van de infiltratiemogelijkheden op de locatie. In lijn met de leidraad riolering Module 
C2510 (Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage), met een GHG (gemiddeld 
hoge grondwaterstand >1,5 m-mv), zijn 3 doorlatendheidsmetingen (falling head testen) 
uitgevoerd op verschillende dieptes van 0,5 tot 1,0 m-mv. 
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Op basis van de bij de boringen vrijkomende grond wordt een gedetailleerde boorbeschrijving 
gemaakt (boorprofielen). Dit geeft inzicht in de bodemopbouw (samenstelling en 
doorlatendheid). Van de aangetroffen zandlagen zullen drie mengmonsters worden 
samengesteld. Doormiddel van een zeving zal een korrelfractieverdeling gemaakt worden. 
Aan de hand hiervan zal doormiddel van empirische formules de doorlatendheid (k waarde in 
m/dag) bepaald worden. Tevens wordt met een zeefkromme bepaald aan welke 
civieltechnische kwaliteit het zand voldoet. 
 
Aanvullend op de infiltratietesten zal ook een peilbuis worden geplaatst binnen de grenzen 
van het perceel om de heersende grondwaterstanden nader te bepalen. De peilbuis worden 
voorzien van een datalogger welke de grondwaterstanden zal monitoren. 
 
De ligging van de boorpunten is weergegeven op de situatietekeningen in bijlage 1. Voor 
gedetailleerde boorstaten wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
Kwaliteitsborging 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en 
kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch 
bodem en waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 
Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en vigerend protocol 2001 (Plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
waterpassen). 

2.3.1 Digitale watertoets 

In dit kader van de (verplichte) watertoets is het van belang om in de planvormingsfase na te 
denken over de waterhuishoudkundige aspecten op de locatie. Een eerste stap hierin is het 
doorlopen van de digitale watertoets. Met behulp hiervan kan worden bepaald welke  
wateraspecten er spelen en welke procedure op basis hiervan moet worden doorlopen.  
 

• De Watertoets wordt aangevuld na afronding van de concept fase en inspraak van 
de opdrachtgever. 

 
Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling dient in de 
toelichting van het bestemmingsplan een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 
wordt een beschrijving gemaakt van onder andere de geohydrologische uitgangspunten, de 
beleidsmatige uitgangspunten van gemeente en waterschap, de benodigde bergingsopgave, 
infiltratiemogelijkheden en de toekomstige invulling van de waterhuishouding (op 
hoofdlijnen). Afhankelijk van de uitkomsten van de digitale watertoets, wordt de 
waterparagraaf in een later stadium geschreven. De resultaten van de digitale watertoets zijn 
opgenomen in onderhavige rapportage. 
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3  Be le id  
 
In de navolgende paragraaf is het huidige beleid ten aanzien van stedelijke waterbeheer 
beknopt toegelicht. Het stedelijk waterbeleid wordt ingevuld door de gemeente Dinkelland en 
het waterschap Vechtstromen. 

3.1.1 Waterschap 

Het waterschap heeft een aantal normen en uitgangspunten opgenomen in het document 
‘duurzaam en veilig water in de stad’ alsmede ‘Waterbeheerplan 2015-2021, Waterschap 
Vechtstromen’. Het algemene uitgangspunt van het waterschap Vechtstromen is dat het 
omliggende watersysteem niet extra belast wordt door de ontwikkelingen op de locatie. Er 
mag géén afwenteling op de omgeving (en in de tijd) plaatsvinden. Daartoe hanteert het 
waterschap de volgende twee tritsen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit: 
 
Vasthouden – bergen – afvoeren 
De trits ‘vasthouden – bergen – afvoeren’ houdt in dat in eerste instantie getracht dient te 
worden het (gebiedseigen) water zo lang mogelijk – daar waar het valt – vast te houden 
(infiltratie in de bodem). Indien dit niet mogelijk is dient het afstromend regenwater lokaal te 
worden geborgen in vijvers en watergangen. Pas in laatste instantie  - wanneer noch 
vasthouden, noch bergen afdoende is - kan overwogen worden het water zo traag mogelijk 
af te voeren naar de omgeving. 
 
Schoon houden – scheiden – schoonmaken  
De trits ‘schoon houden – scheiden – schoonmaken’ omvat ten eerste het niet toelaten dat 
de waterkwaliteit verslechtert (schoon houden), vervolgens het scheiden van schone en vuile 
waterstromen en als laatste het zuiveren (schoonmaken) van verontreinigd water. De 
hydrologische ordeningsfuncties voor deze trits zijn: 

 Cascadering, waarbij vuile gebiedsfuncties benedenstrooms van schone worden 
gelegd; 

 Buffering, waarbij tussen schone en vuile gebiedsfuncties een bufferzone wordt 
aangelegd; 

 Differentiatie per stroomgebied, waarbij elk (deel)stroomgebied een richtinggevende 
functie krijgt. 

 
Onder deze bovengenoemde trits heeft het waterschap Vechtstromen een aantal specifieke 
uitgangspunten met betrekking tot het stedelijk waterbeheer: 

 Voor de dimensionering hanteert het waterschap een maatgevende langdurige bui 
die één keer in de 100 jaar (T=100+10%) op kan treden. Dit betreft een bui met 
een omvang van 101 mm in 48 uur (minus afvoer via oppervlaktewater à 28 mm, 
dient 74 mm geborgen te kunnen worden tot aan maaiveld. Daarnaast dient de 
berging- en/of infiltratievoorziening een gezamenlijke minimale inhoud te hebben van 
40 mm (op basis van een kortdurende piekbui T10+10%), waarbij het hemelwater 
middels een knijpconstructie vertraagd afvoert richting het 
oppervlaktewatersysteem; 

 Ondergrondse infiltratievoorzieningen moeten worden voorzien van een 
inspectiemogelijkheid en worden voorzien van blad- en zandvangers; 

 Het hemelwater wordt bij voorkeur zichtbaar afgevoerd naar de berging- en/of 
infiltratievoorziening; 

 In het kader van duurzaam bouwen en vanwege de beoogde grond- en oppervlakte-
waterkwaliteit mogen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, koper, lood en 
PAK-houdende materialen) worden toegepast. Er zijn voldoende milieuvriendelijke 
alternatieven die vergelijkbaar zijn wat betreft uitstraling, gebruiksgemak, levensduur 
en onderhoud. Indien de uitlogende materialen toch worden toegepast, dienen ze 
jaarlijks gecoat te worden om diffuse verontreinigingen te voorkomen; 
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 Het waterschap is er voorstander van om zo min mogelijk schoon regenwater af te 
voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Nieuw aan te leggen gebieden dienen 
gescheiden gerioleerd te worden; 

 (Actualisatie van) rioleringsberekeningen dienen conform de C2100-module (van de 
Leidraad Riolering) te worden uitgevoerd (inclusief de bepaling van verhard 
oppervlakte); 

 Om afwenteling op de omgeving (o.a. piekafvoeren) te voorkomen mag de maximale 
afvoer vanuit het (nieuwe) stedelijk gebied niet toenemen ten opzichte van de 
oorspronkelijk in het onbebouwde gebied optredende agrarische afvoeren (hierna ook 
wel “maatgevende landelijke afvoer” genoemd). Hiervoor dient een maatgevende 
afvoernorm van 2,4 liter per seconde per hectare te worden gehanteerd; 

 Het waterschap hanteert als toelaatbare stroomsnelheden in watergangen en duikers 
0,5 m/s respectievelijk 1,0 m/s. Ervan uitgaande dat deze optredende maxima van 
kortdurende aard zijn. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat aan de 
uitstroomzijde van de duiker bodem- en eventueel ook 
oeverbeschermingsvoorzieningen getroffen moeten worden om uitspoeling te 
voorkomen; 

 Het waterschap is geen voorstander van het creëren van nieuwe onderbemalingen 
t.b.v. het realiseren van voldoende ontwateringsdiepte bij nieuwbouwprojecten. Om 
voldoende ontwateringsdiepte te bereiken, en toch aan te sluiten bij bestaande 
grond- en oppervlaktewaterpeilen kan overwogen worden het terrein integraal op te 
hogen, dan wel om over te gaan op selectief ophogen in combinatie met 
kruipruimteloos bouwen. Voor een overzicht van de gangbare ontwateringnormen 
wordt verwezen naar het gemeentelijk beleid, paragaaf 3.1.2. 

3.1.2 Gemeentelijk beleid 

Hemelwater (HWA) 
De planontwikkeling heeft na realisatie een hoeveelheid verhard oppervlak van 4.545 m2 tot 
gevolg. Compenserende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk (verhard oppervlak >1.500 
m2). 
 
Om te voldoen aan het voorkeursbeleid van de waterbeheerders, wordt hemelwater van 
verharding en bebouwing bij voorkeur bovengronds afgevoerd naar een infiltratievoorziening. 
Indien bovengrondse afvoer niet mogelijk of wenselijk is, dienen regenpijpen boven het 
maaiveld te worden voorzien van een bladvanger welke tevens kan dienen als noodoverloop. 
Op basis van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) kan worden uitgegaan van een minimale 
berging van 40 mm (uitbreidingslocatie), minus 3 mm inloopverlies (= 37 mm). En een 
minimale berging van 20 mm (oorspronkelijke bebouwing), minus 3 mm inloopverlies (= 17 
mm). Het te bergen hemelwater zal in de openbare ruimte geborgen moeten worden en waar 
mogelijk ook infiltreren. 
 
Ontwateringsdiepte 
In figuur 3.1 zijn de definities van ontwateringsdiepte en drooglegging weergegeven.  
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Figuur 3.1: Definities ontwateringsdiepte en drooglegging 

 
De ontwateringsdiepte is het verschil tussen maaiveldhoogte2 en grondwaterstand. Het 
uitgangspunt voor het stedelijk gebied is dat voldoende ontwateringsdiepte wordt 
gerealiseerd voor de gewenste functie. In tabel 3.1 zijn de ontwateringsdiepten weergegeven 
(de beoogde ontwateringsdiepte is geen vaste te garanderen grondwaterstand omdat de 
grondwaterstand een sterk dynamisch karakter heeft).  

Tabel 3.1: Gewenste ontwateringsdiepte per gebruiksfunctie  

Gebruiksfunctie 
 

Gewenste ontwateringsdiepte (m)* 

Woningen/gebouwen met kruipruimte 1,0 m t.o.v. vloerpeil 
Woningen/gebouwen zonder kruipruimte 0,5 m t.o.v. vloerpeil 
Wegen 
Openbaar groen 

0,7 m t.o.v. maaiveld 
0,5 m t.o.v. maaiveld 

*Op basis van overleg met gemeente Dinkelland op 30-4-2021 te Tubbergen. 
 
Bouwperiode 
Bij de aanleg en het onderhoud van het gebouw en bestrating mag geen gebruik gemaakt 
worden van uitloogbare bouwmaterialen, chemische bestrijdingsmiddelen en dient het 
gebruik van strooizout te worden beperkt. Indien er toch uitlogende materialen worden 
toegepast, dient het desbetreffende materiaal jaarlijks gecoat te worden om diffuse 
verontreinigingen te voorkomen. 
 
Inrichting 
De straatpeilen dienen bij de straatpeilen in de omgeving van het plangebied aan te sluiten. 
Rondom de bouwkavels is voldoende ruimte om hoogteverschillen met de omgeving op te 
vangen. Het vloerpeil van de bebouwing dient normaal 0,2 m boven de kruin van de weg 
gelegen te zijn, echter is dit eveneens afhankelijk van de inrichting van het straat tracé 
(drempels, type wegprofiel, afstand tot straat etc).  
 
In hoofdstuk 6.1 zal verder worden ingegaan op de vloerhoogten. Deze vloerpeilen zijn 
gebaseerd op de minimale drooglegging en benodigde straatpeilen. 
  

                                                
2 De maaiveldhoogte zelf heeft vrijwel geen directe invloed op de grondwaterstand (afhankelijk van een 
bepaalde drooglegging werkt de maaiveldhoogte, via het oppervlaktewaterpeil, wel door in de 
grondwaterstand). De maaiveldhoogte is wel van belang voor de ontwateringsdiepte. 
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4  Geohydro log isch  onderzoek  

4 .1  Maa i v e l dhoog t e  

Het plangebied ligt in het beekdal van de Lemseler- / Spikkerbeek tussen het dorp Saasveld 
en het buurtschap Zoeke. Het regionale maaiveldverloop is weergegeven in figuur 4.1 en 
4.2, waarop ook de ligging van het plangebied is weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 4.1: Verloop maaiveldhoogten regionaal (bron: AHN3) 

Tabel 4.1: Onderstaande hoogtes zijn gebaseerd op AHN3 en een lokale inmeting met GPS 
nr Locatie Hoogte 

 in m NAP 
1 Drempelvlak Drosteweg  14,27 
2 Bouwblok ter plaatse van Drosteweg 6 14,12 
3 Duiker noordzijde plangebied DK11781 (Zoekerdijk) 11,28 (Legger Vechtstromen) 
4 Duiker zuidzijde plangebied DK12664 (Drosteweg) 11,72 (Legger Vechtstromen) 
5 Maaiveldhoogte pompgemaal Drosteweg  13,79 
6 Schouwpad Vechstromen noordzijde plangebied 12,84 
7 Schouwpad Vechstromen westzijde plangebied 12,99 
8 Schouwpad Vechstromen zuidzijde plangebied 13,45 
9 Inrit Drosteweg noordzijde 13,97 
10 Inrit Drosteweg zuidzijde 13,77 
11 Putdekselhoogte put SAA13 13,97 
12 Slootbodem  12,55 
13 Slootbodem 12,79 

^:1 

^:2 

↓:4 

^:5 

^:6 

^:7 

^:8 ^:10 

^:9 

^:10 

^:11 

^:12 

Rob Rekveldt
Stempel
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Op navolgende figuur is het regionale maaiveldverloop weergegeven. De kleuren geven de 
hoogteacenten aan (oranje /geel = hoger, groen/blauw = lager). 
 

 
Figuur 4.2: Verloop maaiveldhoogten regionaal (bron: AHN3) 

De gemiddelde maaiveldhoogte op onderhavig plangebied is ca. 13,3 m+NAP.  

4 .2  B odemopbouw   

Regionale bodemopbouw 
De opeenvolging van slecht doorlatende lagen en goed doorlatende watervoerende pakketten 
bepaalt de grondwaterstroming in een gebied. De opeenvolging wordt de geohydrologische 
opbouw genoemd. In figuur 4.3 is de geohydrologische opbouw weergegeven (gebaseerd op 
het geohydrologische model van de DINO-Loket, REGIS II.I).  
 
Oostelijk van het plangebied zijn gestuwde afzettingen aanwezig (stuwwal), welke 
hoofdzakelijk zullen bestaan uit een opeenvolging van klei en zandige lagen. Ter plaatse van 
het plangebied is sprake van een laag dekzand uit de formatie van Boxtel. Op 5 m-mv is een 
zandige kleilaag te vinden. Verwacht wordt dat door de relatief lage ligging van het gebied, 
lokaal kleilagen zijn ontstaan door smeltwaterafzettingen. De diepere bodemopbouw (>10 
m-mv) zal enkel bestaan uit klei.  
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Lokale bodemopbouw 
In het kader van de herontwikkeling is door Geofoxx een  
geohydrologisch onderzoek op de locatie uitgevoerd. De  
boorprofielenzijn opgenomen in bijlage 2.  
 
Uit de profielbeschrijvingen van de grondboringen volgt dat op vrijwel de gehele locatie de 
bovenste halve meter bestaat uit matig fijn, matig humeus en siltig zand. Vermoedelijk is de 
grond sterk geroerd door landbouwwerkzaamheden op de locatie. Vanaf circa 0,6 m-mv is 
de grond overwegend ongeroerd en bestaat deze hoofdzakelijk uit matig fijn zand. Lokaal 
komen bijmengingen met leem en hout voor in de bodem, vermoedelijk afgezet onder invloed 
van de Lemseler- / Spikkerbeek. Vanaf 1,5 m-mv wordt de bodem fijner van structuur, en 
worden eveneens leemlagen aangetroffen. De zandlagen zijn overwegend zeer fijn van 
structuur en sterk siltig. 
 
Uit het eerder uitgevoerde bodemonderzoek is bekend dat ook leemlagen kunnen voorkomen 
in de bovengrond aan de noord- en oostzijde van het plangebied. 
 
Bij het verrichten van de veldwerkzaamheden is het grondwater aangetroffen vanaf 0,5 tot 
0,9 m-mv. De waargenomen oer/ roestbijmenging wordt direct in verband gebracht met 
grondwater (GHG). Deze komen namelijk ook overeen de berekende GHG uit de 
peilbuisgegevens uit de omgeving. 
  

Formatie van Boxtel; 
Dekzand, fijn van structuur 
 

Formatie van Dongen; 
Kleilagen, geohydrologische basis 
 

Formatie van Drente; 
Zeer grove zand tot leem lagen; 
Oostelijk gelegen gedeelte keileem en klei 
 Rupel Formatie; 

Boven grof zand; 
Onder kleilagen 
 

Figuur 4.3: Geohydrologische dwarsdoorsnede west – oost 

planlocatie 
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4 .3  D oo r l a t e ndhe i d  

Onverzadigde zone: 
Om een indruk te krijgen van de doorlatendheid (k-waarde) van de 
onverzadigde zone  is in drie boringen een doorlatendheidsproef 
uitgevoerd. De proeven zijn verricht verspreid uitgevoerd over het terrein 
op verschillende dieptes in de aanwezige zandlaag. De doorlatendheid van 
de onverzadigde bodemlagen is bepaald met behulp van de Falling head-
methode, ook wel omgekeerde Hooghoudmethode genoemd. Bij de Falling 
head-methode wordt de grondwaterspiegel eenmalig verhoogd waarna de 
daling van de grondwaterspiegel wordt gemeten. De metingen worden 
uitgevoerd om een indicatie te verkrijgen van de mogelijkheden voor de 
infiltratie van hemelwater in de bodem. 
 
De doorlatendheidsproeven zijn uitgevoerd in de onverzadigde zone (boven 
de grondwaterstand) in de zandlagen. De doorlatendheid van leem is niet 
bepaald, aangezien deze zeer beperkt zal zijn.  

Tabel 4.2: Gemeten doorlatendheid onverzadigde zone (m/dag) 
Boorpunt Filtertraject 

(m-mv) 
Samenstelling bodem K-waarde 

(m/dag) 
C05 0,2 - 0,7 Zand, matig siltig, matig humeus, laagjes leem 0,1 
C06 0,0,- 0,5 Zand, matig siltig, matig humeus, laagjes leem 0,1 
C07 0,1,- 0,6 Zand, matig siltig, matig humeus, 0,9 
Gemiddelde doorlatendheid <1 

 
Verzadigde zone: 
In de peilbuizen op het terrein is een doorlatendheidsmeting (constant flow-head test volgens 
module C2510 uit leidraad Riolering 2011) uitgevoerd voor het vaststellen van de 
doorlatendheid in de verzadigde zone. De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande 
tabel. 

Tabel 4.3: Gemeten doorlatendheid verzadigde zone (m/dag) 
Peilbuis  Filtertraject 

(m-mv) 
Samenstelling bodem K-waarde 

(m/dag) 
8 (bestaand, Sigma) 1,2 – 2,2 Zand, matig siltig, matig fjjn. Leem, zwak zandig 0,3 
C04 (nieuw) 1,0 - 2,0 Zand, matig fijn, matig siltig. Leem, sterk zandig 0,3 
Gemiddelde doorlatendheid <1 

 
Korrelfractieanalyses 
Aanvullend zijn van de representatieve zandlagen mengmonsters genomen. Het betreffen 
dieper gelegen zandlagen, dan de infiltratietesten in zijn verricht (tabel 4.2). De 
mengmonsters zijn gezeefd om een korrelgrootte-verdeling te kunnen maken. Op basis van 
de verschillende zandfracties is middels empirische formules3  de k-waarden berekend, 
daarnaast kan bepaald worden om de zandmonsters civieltechnisch voldoen aan de 
voorgenomen toepassing (zand in zandbed) 4. 
 
De resultaten zijn opgenomen in tabel 4.4. In bijlage 3 zijn de analysecertificaten bijgevoegd. 
In bijlage 4 zijn de zeefkrommes bijgevoegd. 
                                                
3 K-waarde: Uit de korrelverdelingsdiagrammen is met behulp van diverse empirische formules de 
waterdoorlatendheid (k-waarde) van de grond bepaald. Bij de berekening van de doorlatendheid uit de 
korrelverdelingsdiagrammen is voor zover van toepassing gebruik gemaakt van de formules van Hazen (1893), 
Seelheim en Beyer (op cit. Tysma et al, 1994), Kozeny-Carman (1937), Harleman (1963) en Krumbein and 
Monk (1942) en de SBR 190. 
4 Standaard RAW Bepalingen; artikel 22.06.01 ‘Zand in aanvulling of ophoging’, artikel 22.06.02 ’Drainzand’, 
artikel 22.06.03 ‘Zand in zandbed’ en artikel 31.46.01, ‘Straatzand’. 

Figuur 4.4: 
Falling-Head 
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Tabel 4.4: Toetsing zandlagen 

Monster Type Samenstelling Doorlatendheid RAW 2015  
 

   (k-waarde m/d) Toetsing zand in zandbed 
Civ C1 Zand, matig fijn, matig siltig. 

Roesthoudend 
C01 (0,50 - 1,00) 
C02 (0,40 - 0,80) 
C03 (0,40 - 0,80) 
C04 (0,40 - 0,70) 

11,8  

Civ C2 Zand, matig fijn, matig siltig C01 (1,20 - 1,70) 
C02 (0,90 - 1,40) 
C03 (0,80 - 1,30) 
C04 (0,70 - 1,00) 

13,4  

 
Opgemerkt dient te worden dat de doorlatendheid is bepaald op basis van empirische 
formules. Aspecten als “pakking, verdichting en gelaagdheid” zijn niet meegekomen in deze 
benadering. Het betreffen dieper gelegen zandlagen, dan de infiltratietesten in zijn verricht 
(tabel 4.2). Voor het bepalen van de infiltratiepotentie van de planlocatie, worden de in-situ 
proeven (tabel 4.2 en 4.3) dan ook representatiever geacht.  

4 .4  Gr ondwa t e r s t anden  

Om een volledig beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden op het plangebied, 
zijn diverse bronnen geraadpleegd. 
 
Dinoloket 
Bij het Dino-loket van TNO zijn langdurige meetgegevens bekend van grondwaterstanden in 
de omgeving van het plangebied. In de onderstaande tabel zijn de berekende statistieken van 
de meetwaarden weergegeven.  

Tabel 4.5: grondwatergegevens Dinoloket 

Meetpunt Z-hoogte Meetperiode GHG   GG   GLG   

(naam) (m+NAP)   (m+NAP) (m-mv) (m+NAP) (m-mv) (m+NAP) (m-mv) 

B28H0614 14,4 1968-2019 14,0 0,4 13,4 1,0 12,9 1,5 

B28H0612 15,1 1974-1983 14,3 0,8 13,9 1,3 13,4 1,7 

B28H0600 14,9 1985-1999 14,3 0,7 13,8 1,2 13,3 1,6 

B28H0599 14,3 1961-1985 13,9 0,4 13,4 0,9 13,0 1,3 

 
Peilbuis B28H0614 bevindt zich op circa 800 meter ten westen van de projectlocatie. 
Peilbuis B28H0612 bevindt zich op circa 900 meter ten zuidwesten van de projectlocatie. En 
peilbuizen B28H0600 en B28H0599 bevinden zich circa 600 meter ten noordoosten van de 
projectlocatie. 
 
Uit de grondwaterstanden van dinoloket kan geconcludeerd worden dat de jaarlijkse 
fluctuatie van het zomer en winterpeil in de omgeving van de projectlocatie op circa 1 meter 
bedraagt. Vanwege de grote afstand tussen bovenstaande peilbuizen en de projectlocatie 
wordt de overige informatie niet relevant geacht. 
 
Grondwatermeetnet Twente 
De peilbuizen uit het grondwatermeetnet Twente (in beheer bij Eijkelkamp) hebben een te 
korte meetperiode om de GHG en GLG te bepalen, echter zijn deze door de korte afstand tot 
de projectlocatie relevant en geven deze een goed beeld van de (lokale) situatie. Op figuur 
4.4 zijn de locaties van de peilbuizen weergegeven met betrekking tot de projectlocatie. 
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Figuur 4.2: Locatie peilbuizen Grondwatermeetnet Twente 

In de onderstaande tabel zijn de berekende statistieken van de meetwaarden weergegeven. 
Opgemerkt dient te worden dat het om verkorte meetperioden gaat, en de statistieken 
derhalve indicatief zijn. 

Tabel 4.6: Grondwaterstanden grondwatermeetnet Twente 

Meetpunt Hoogte 
Peilbuis 

Meetperiode GHG  GG  GLG  

 m+NAP  m+NAP m-mv m+NAP m-mv m+NAP m-mv 
SAA101 13,98 2017-2020 13,62 0,36 12,97 1,01 12,45 1,53 
SAA102 13,80 2017-2020 12,82 0,98 12,44 1,36 12,04 1,76 
SAA103 14,07 2017-2020 12,88 1,19 12,51 1,56 12,01 2,06 

 
Uit de peilbuizen afkomstig uit het Grondwatermeetnet Twente blijkt dat het grondwater in 
de directe nabijheid van de projectlocatie in een GHG situatie rond circa 12,80 m+NAP 
aanwezig is (SAA102, nabij de Saasvelderbeek). Het zomerpeil (GLG) ligt circa een meter 
lager. 
 
Lokale grondwatermetingen 
Door Geofoxx is in het kader van het bodemonderzoek een peilbuis op het terrein geplaatst. 
De waterstanden zijn gemeten bij uitvoering van de veldwerkzaamheden op circa 0,6 m-mv. 
Verwacht wordt daarom dat de grondwaterstanden op enige afstand van de Saasvelderbeek 
een fractie hoger staan (tot circa 13 m NAP). 
 
  

 

Rob Rekveldt
Stempel
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4 .5  O ppe r v l a k t ewa te r  

Noordelijk van het plangebied is een waterschapswatergang AV01199 (Lemselerbeek/ 
Spikkerbeek) gelegen. Ten zuiden en westen is de waterschapswatergang AV03792 
(Saasvelderbeek) gelegen. 
 
De watergang AV01199 kent een bodembreedte van circa 2 meter en aan beide zijden een 
talud van 1:1 (leggerkaart waterschap Vechtstromen). Ter plaatse van het plangebied is, de 
benedenstroomse bodemhoogte 12,34 m NAP. Het water stroomt af in westelijke richting, 
onder de Drosteweg door. Aan beide zijden van de watergang is een schouwpad aanwezig 
met een breedte van circa 2m.  
 
De watergang AV03792 kent een bodembreedte van circa 1,3 meter en aan beide zijden een 
talud van 1:1,5 (leggerkaart waterschap Vechtstromen). Ter plaatse van het plangebied is, 
de benedenstroomse bodemhoogte 11,85 m NAP. Het water stroomt af in noordwestelijke 
richting. Door waterschap Vechtstromen is het waterpeil berekend dat onstaat bij een 
‘T=100’ situatie (SOBEB, model NBW-zuid). Het waterpeil dat onstaat is gelegen op 13,25 
m NAP direct benedenstrooms van de duiker in de Drosteweg.  
 
Noordwestelijk van het plangebied is een gebied gereserveerd voor waterberging bij 
piekafvoeren.  
 

Figuur 4.6: Ligging watergangen (bron: Legger waterschap Vechtstromen) 
 
Langs de Drostebeek zijn enkele zaksloten gelegen met een bodemhoogte van 12,8 tot 12,5 
m NAP. De sloten zijn middels betonduikers (300 mm) verbonden met watergang AVO3792.  
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4 .6  R i o l e r i ng  

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en afvoer van afvalwater en daarmee de 
aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Het vuilwaterriool dient te 
worden aangesloten op het bestaande gemengd stelsel in de Drosteweg. Dit is een beton 
ø300mm riool. Er is een inspectieput aanwezig aan de oostzijde van het plangebied 
(SAA13). Deze inspectieput heeft een afvoerhoogte (b.o.b) van 11,96 m +NAP en 
putdekselhoogte van 13,95 m+NAP.  
 
Zuidelijk van het plangebied is een bergbezinkbassin aanwezig met een overstort op de 
Spikkerbeek. De inlaat van het bergbezinkbassin is aanwezig aan de zijde van de Drosteweg 
op een hoogte van 10,55 m NAP (SAA113). De uitlaat is gelegen op 11,75 m NAP, middels 
een betonriool van 800 mm (SAA118). 

4 .7  N a t uu r geb i e d en  

Het plangebied bevindt zich in Nationaal Landschap Noord-Oost Twente. Rondom en op 
korte afstand van plangebied zijn geen natuurgebieden (EHS (Ecologische Hoofdstructuur) 
en/of Natuurnetwerk Twente, Natura-2000) aanwezig. (zie figuur 4.7).  
 

 
Figuur 4.7: Situering onderzoeklocatie t.o.v. EHS en zone ONW 

4 .8  K l imaa t a t l a s  T wen te  

Op basis van de klimaatatlas Twente blijkt dat bij extreme neerslag (70 mm, T=100) ter 
plaatse van het huidig plangebied tot max 0,25 cm water aan de oppervlakte aanwezig is.  
 
Opgemerkt dient te worden dat ondanks “water op maaiveld aanwezig is”, het plangebied 
geen waterbergende functie heeft ten tijde van extreme neerslag. 
 
In figuur 4.8 is de situatie weergegeven welke ontstaat bij 70 mm neerslag. 
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Figuur 4.8: Klimaatatlas Twente, 70 mm neerslag 
 

4 .9  V as t g es t e l d e  geohy d r o l o g i s c h e  s i t ua t i e  

Bodemopbouw 
Op basis van de uitgevoerde boringen blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor 
van circa 0,5 m dik (humeuse grond). Vanaf 0,5 is overwegend matig fijn zand aanwezig. 
Vanaf 1,5 m-mv kunnen zeer fijne sterk siltige zandlagen, of leemlagen voorkomen. Uit het 
eerder uitgevoerde bodemonderzoek is bekend dat ook leemlagen kunnen voorkomen in de 
bovengrond aan de noord- en oostzijde van het plangebied. 
 
Hoogteligging 
De gemiddelde maaiveldhoogte is 13,3 m+NAP. De noordzijde van het plangebied is lager 
gelegen (13,2 m NAP), de zuidzijde ligt een fractie hoger (13,4 tot 13,5 m NAP).  
 
Grondwaterniveau 
Uit de bureaustudie blijkt dat ter plaatse van het plangebied hoge grondwaterstanden (tot 13 
m+NAP) te verwachten zijn.  Dit ligt in lijn met de bijmengingen roest en oer, welke zijn 
aangetroffen in de boringen. Op basis van de regionale peilbuizen wordt een fluctuatie 
(verschil tussen zomer- en winterpeil) verwacht van circa 1,0 m. Dit komt overeen met de 
aangetroffen grondwaterstand in de winterperiode. 
 
Doorlatendheid 
De doorlatendheid van de zandlagen is “matig tot slecht”. De gemeten k-waardes op basis 
van doorlatendheidsproeven gemiddeld <1 m/dag. Opgemerkt dient te worden dat de 
zandlagen in de winterperiode onder de grondwaterstand liggen, en derhalve niet gebruikt 
kunnen worden voor infiltratie. 
 
Het terrein is vanuit dat oogpunt van nature niet geschikt voor infiltratie.  
 
Waterhuishoudkundige inrichting 
Aan de zuidzijde van het plangebied is de Saasvelderbeek gelegen. Deze heeft een 
bodemhoogte van circa 11,85 m NAP. Langs de Drostebeek zijn enkele zaksloten gelegen 
met een bodemhoogte van 12,8 tot 12,5 m NAP. Deze zijn middels duikers verbonden met 
de Saasvelderbeek. Het waterpeil in de Saasvelderbeek stijgt bij in extreme situaties 
(T=100) tot een waterpeil van 13,25 m NAP. 
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5  Toekomst ige  s i tua t i e  wate rhu i shoud ing  

5 .1  A l g emeen  

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor het verwerken van hemelwater binnen de 
plangrenzen bekeken. 

5 .2  I n f i l t r a t i emoge l i j k h ed en  a l g emeen  

De mogelijkheid voor het infiltreren van hemelwater in de bodem is onder ander afhankelijk 
van de bodemopbouw, de doorlatendheid van de bodem en de heersende 
grondwaterstanden. In figuur 5.1 is schematisch de afweging tussen het wel of niet 
infiltreren van hemelwater in de bodem en de keuze voor een bepaalde infiltratietechniek 
weergegeven. Het betreft een algemene beslismethodiek.  

Figuur 5.1: Mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater (bron: Hemelwater binnen 
perceelgrens, SBR/ISSO, publicatie 70_1, mei 2002). 
 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 
De GHG is als eerste criterium toegepast bij de afweging tussen het infiltreren in de bodem, 
het bergen van het hemelwater, óf het afvoeren van hemelwater naar elders. Indien de GHG 
op de locatie hoger is dan 0,7 meter beneden maaiveld is infiltratie niet zonder meer mogelijk 
en blijven de volgende mogelijkheden over: 
• bufferen en hergebruik van het hemelwater op de locatie; 
• het nemen van maatregelen ter verbetering van de geohydrologische omstandigheden; 
• het ophogen van de locatie; 
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• het afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater. 
 
Doorlatendheid (k-waarde) 
Indien de doorlatendheid van de bodem groter is dan 9 m/dag kunnen in principe alle typen 
infiltratievoorzieningen worden toegepast. Indien de doorlatendheid van de onverzadigde 
zone kleiner is dan 9 m/dag, maar groter dan 2 m/dag, kunnen infiltratietechnieken als een 
infiltratieveld, -koffer, -riool en –greppel goed worden toegepast. Indien de doorlatendheid 
van de bodem tussen de 2 en 0,4 m/dag ligt, kan het hemelwater met behulp van een wadi 
in de bodem worden geïnfiltreerd. In geval van een doorlatendheid van minder dan 0,4 
m/dag is het infiltreren van hemelwater niet goed mogelijk.  

5 .3  I n f i l t r a t i ep o t en t i e  e n  g e s ch i k t h e i d  h eme lwa t e r i n f i l t r a t i e  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan voor de locatie worden uitgegaan van de situatie 
zoals opgenomen in onderstaande tabel. Opgemerkt dient te worden dat hierbij is uitgegaan 
van een beperkt aantal metingen op de planlocatie.  
 
 
Tabel 5.1 Infiltratiepotentie 

 GHG 
m-mv 

GG 
m-mv 

GLG 
m-mv 

k-waarde 
m/dag 

Plangebied  13,0 12,5 12,1 <1 
 
 
Op basis van de doorlatendheid van de bodem (matig tot slecht) is infiltratie van hemelwater 
op de planlocatie beperkt mogelijk. 
 
Om hemelwater te infiltreren is op basis van de aangetroffen geohydrologische situatie 
infiltratie middels een wadi (eventueel in combinatie met drainage) of een zaksloot het meest 
geschikt. Opgemerkt dient te worden dat de keuze voor het type infiltratievoorziening ook 
afhankelijk is van de ruimtelijke inrichting van het terrein.  
 
 
5 .4  B e r g i n g  heme lwa t e r  

De planontwikkeling heeft na realisatie een hoeveelheid verhard oppervlak van 4.544 m2 tot 
gevolg. Compenserende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk (verhard oppervlak neemt toe 
met >1.500 m2). 
 
Op basis van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) kan worden uitgegaan van een minimale 
berging van 40 mm (uitbreidingslocatie), minus 3 mm inloopverlies (= 37 mm). Het te 
bergen hemelwater zal in de openbare ruimte geborgen moeten worden en waar mogelijk 
ook infiltreren. In overeenstemming met het planontwerp is besloten een wadi te creëren aan 
de noord- en oostzijde van het terrein. De totale inhoud van de wadi dient > 169 m3 te zijn. 
 
 
Tabel 5.2 Berging 

 Verhard oppervlak 
(m2) 

Bergingseis 
(mm) 

Berging  
(m3) 

Verhard 
oppervlak 

4.544 (verharding) 40 minus 3 is 
37  

169 

Totaal: 4.544  169 
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5 .5  O n twe r p  wa t e r s y s t eem  

Het hemelwater wordt geborgen in wadi’s aan de noord en oostzijde van de planlocatie. Het 
water zal over de bestrating middels goten vanaf de woningen en openbaar terrein naar de 
wadi stromen. Het water vanuit het meest westelijke woonerf zal naar de noordelijk gelegen 
wadi geleid worden; van het woonerf parallel aan de Drosteweg naar de oostelijke wadi. De 
functie van de bestaande watergang aan de zuidzijde dient behouden te blijven en valt buiten 
het (waterhuishoudkundig) planontwerp.  
 
De voorlopige indeling van het plangebied incl. wadi en de ligging van de bestaande 
watergang zijn in onderstaande figuur (figuur 5.2) weergegeven. 
 

 
Figuur 5.2: Watersysteem planlocatie (schetsmatig) 
 
Aan de oostzijde zal het plangebied worden aangesloten op de Drosteweg. Hier zal eveneens 
een aansluiting op het vuilwaterriool gemaakt moeten worden. Navolgend wordt per 
wateraspect het watersysteem nader toegelicht.  
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5.5.1 Verhard oppervlak en afstroming 

Hemelwater dat afstroomt op openbaar terrein kan naar de wadi’s worden geleid. In de 
richting van de noordelijke wadi wordt gebruik gemaakt van molgoten. Ter plaatse van de 
oostelijke wadi is geen noodzaak tot het aanleggen van goten, hier kan de verharding op 
afschot worden aanglegd. 
 
Eventuele overstorten vanuit particulier terrein worden op de erfgrens – bovengronds 
aangeboden, al dan niet middels een uitstroomput. Aanbevolen wordt een bladscheider aan 
te brengen in de regenpijp teneinde te allen tijde een afvoermogelijkheid te behouden bij 
verstopping. 
 
Dimensionering goten: 
Om de goten in de richting van de noordelijke wadi te dimensioneren wordt de capaciteit 
berekend ter plaatse van kavel 1 (noordwest hoek).  
 
Hierbij wordt de straat op één oor gelegd, met aan de lage zijde een gestrate molgoot. Voor 
het afschot van de weg wordt 1% gehanteerd (dwarsafschot / verkanting). Een gestrate 
molgoot dient minimaal 0,5% afschot te hebben (lengteafschot). Het vrijkomend hemelwater 
van de kavels 1 t/m 9 zal afstromen op de molgoot, dit komt neer op circa 1.700 m2 verhard 
oppervlak.   
 
De lengte van de rijbaan is circa 43 m. Het straatpeil aan het begin van de molgoot 
(westzijde) ligt op 13,95 m+NAP. Met een verhang van 0,5% is het afschot over het traject 
0,22 m. Hierbij komt de inlaat van de wadi op maximaal 13,73 m+NAP te liggen. Uit 
berekeningen blijkt dat de molgoot minimaal 0,7 meter (7 klinkers) breed en 0,05 meter diep 
moet zijn bij een verhang van 0,5% om aan de afwateringseisen te voldoen. De 
berekeningen zijn opgenomen in bijlage 3. 

5.5.2 Wadi 

Bij de dimensionering van de wadi dienen de volgende uitgangspunten van kracht te zijn: 
• De wadi mag een maximale waterstand van 30 cm bevatten met een minimale 

wake van het waterpeil van 10 cm; 
• De wadi moet in 24 uur weer leeg zijn doormiddel van infiltreren danwel vertraagd 

afvoeren; 
• Het talud mag een maximaal verhang bevatten van 1:3; 
• Wadi’s dienen ten allen tijde voorzien te zijn van een overstort en drainage om de 

infiltratiecapaciteit te bevorderen.  
 
Wadi aan de zuidoostzijde 
De wadi aan de zuidoostzijde van het plangebied heeft een oppervlakte van circa 590 m2. De 
wadibodem heeft een oppervlakte van circa 400 m2. Met een maximale waterstand van 30 
cm komt dit uit op een berging van circa 120 m3. Inclusief het talud biedt de wadi ruimte 
voor circa 135 m3 hemelwater. De insteek van de wadi (talud) is berekend op circa 13,6 m 
+NAP. Hierbij komt de bodem van de wadi op 13,2 m +NAP. Dit is circa 0,2 m boven de 
verwachte GHG. Vanuit de wadi kan water infiltreren in de bodem. Om de infiltratiesnelheid 
te bevorderen dient hiervoor bodemverbetering te worden toegepast. Onder de wadi zal een 
drain worden aangebracht, circa 0,7 m-wadibodem welke eveneens kan afstromen op de 
sloot langs de Drosteweg middels een overstortconstructie. De drain dient voorzien te 
worden van doorspuitputten om onderhoud (doorspuiten) mogelijk te maken. 
 
Aan de zuidoost zijde van het plangebied zal een uitstroomvoorziening aangebracht worden 
op de sloot langs de Drosteweg. Deze zal om inspoeling te moeten voorkomen, voorzien 
dienen te worden van stortsteen of grasbetonstenen op een hoogte van 13,6 m NAP.  
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Wadi aan de noordzijde 
De maximale waterstand in de wadi is circa 30 cm. De totale (bodem)oppervlakte van de 
wadi is circa 165 m2, waardoor ruimte is voor circa 50 m3 water. Inclusief het talud biedt de 
wadi ruimte voor circa 65 m3 hemelwater. De bodemhoogte is gelegen op 13,2 m NAP. De 
wadi wordt gevoed door afstromend hemelwater vanuit de zuidzijde (molgoot, zie 5.5.1). De 
insteek van het talud is gelegen op 13,6 m NAP. Er kan een drain aangelegd worden onder 
de wadibodem om de infiltratiecapaciteit te bevorderen. De drain stroomt af in zuidoostelijke 
richting naar de andere wadi. Deze dient voorzien te worden van doorspuitputten om 
onderhoud (doorspuiten) mogelijk te maken. Deze wadi wordt aangesloten op de wadi aan 
de zuidoostzijde van het plangebied. Vanaf daar is tevens een overstort aanwezig naar de 
sloot langs de Drosteweg.  
 
Om in extreme situaties wateroverlast te voorkomen wordt aanbevolen aan de noordzijde 
van de wadi, richting de Saasvelderbeek een overstort te maken op 13,7 m NAP.  
 
Systeem 
De wadi’s bieden samen ruimte voor circa 200 m3. Dit is ruim voldoende bergingscapaciteit 
om het hemelwater te kunnen bergen (voldoende voor 44 mm neerslag). Opgemerkt dient te 
worden dat het meeste hemelwater op basis van de afstroomrichtingen naar de noordelijke 
wadi afstroomt. Aangezien méér water dan de inhoud van de wadi toestroomt, zal middels 
een overstort / slokop water naar de zuidelijker (grotere) wadi geleid moeten worden. 
Verwacht wordt dat de duiker bij 40 mm neerslag circa 25 m3 naar de zuidelijke wadi zal 
moeten leiden. Hiervoor is voorzien in de aanleg van een HWA riool / duiker.  
 
De drain vanuit de noordelijke wadi stroomt af richting de zuidoostelijke wadi, waar middels 
een gecombineerde drain het water afstroomt naar de sloot langs de Drosteweg. Gezien de 
te verwachten GHG, dient het water in de drain gestuwd te worden naar een stijghoogte van 
13,0 m NAP.  

5.5.3 HWA riool  

Hemelwater wordt bij voorkeur enkel bovenstrooms afgevoerd naar de wadi’s. Vanaf de 
noordelijke wadi is voorzien in een HWA-riool / duiker in de richting van de zuidelijke wadi. 
Op deze manier kan het te bergen hemelwater verdeeld worden over de wadi’s binnen het 
plangebied. Verwacht wordt dat de duiker bij 40 mm neerslag circa 25 m3 (7 m3/uur bij 
T=10+10%) naar de zuidelijke wadi zal moeten leiden.  
 
Vanaf de noordelijke wadi dient het water bij een waterhoogte van > 0,30 m (13,50 m 
NAP) instromen in het HWA riool. Bij een vlakke ligging van het HWA riool met een diameter 
van 300 mm op 12,6 m NAP is kruising met het DWA mogelijk. Op basis van de te 
verwachten waterstroom wordt de capaciteit van de duiker ruim voldoende geacht.  

5.5.4 DWA riool 

Het DWA riool wordt uitgevoerd als PVC riool met een diameter van 250 mm en start met 
een b.o.b. hoogte van 12,0 m NAP ter hoogte van put SAA14 aan de Drosteweg. Het 
gehele stelsel wordt uitgevoerd met een buis van 250 mm, waarbij om de circa 70 m een 
inspectieput wordt aangelegd. Het verhang is (in lijn met de diameter buis) 1:250. 
 
Toetsing buisvulling 
Binnen het plangebied worden 15 woningen gerealiseerd. Uitgaande van een gemiddelde van 
3 inwoners per woning komt het totaal aantal inwoners binnen de plangrenzen op 45. De 
afvalwaterproductie per inwoner op 135 l/dag gesteld, met een maximale afvoer van 13,5 
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l/inw/uur. De totale hoeveelheid huishoudelijk afvalwater komt daarmee op 6,1 m3/dag, met 
een maximum van 0,61 m3/uur. 
 
De buisvulling van een leiding met een diameter van Ø 250 mm en een bodemverhang van 
1:250 bedraagt, bij een debiet van circa 0,6 m3/uur, 3% van de buisdiameter. Dit is 
acceptabel. 
 

 
Figuur 5.3: Buisvulling bij circa 6 m3/uur afvoer  

5.5.5 Watergangen en/of sloten 

Langs de Drosteweg zijn aan beide zijden ter hoogte van het plangebied sloten aanwezig. 
Aan de zuidzijde van het plangebied zijn de deze sloten middels betonduikers (300 mm) 
verbonden met de Saasvelderbeek (b.o.b. 12,25 tot 12,41 m NAP).  
 
Overtollig (hemel)water vanuit het plangebied zal middels een overstort vanuit de wadi 
geloosd worden op deze sloot. Eveneens is een drain voorzien met uitstroom op deze sloot 
vanuit de wadi. Gezien de bergings-maatregelen op de planlocatie wordt verwacht dat 
overstort enkel plaatsvindt bij extreme neerslag (> 44 mm). Gezien de te verwachten 
waterstanden op de Saasvelderbeek bij een T=100 situatie (13,25 m NAP) is overstort ten 
allen tijde mogelijk.  
  

Figuur 5.4: Sloten aan weerszijde van de Drosteweg met locatie overstort (plangebied rood 
omlijnd). 
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De slootbodem is aan de zuidzijde op circa 12,5 m+ NAP gelegen. Ten opzichte van de 
huidige situatie vindt geen eenduidige toename plaats van de grote van het achterliggend 
gebied. Wel wordt aanbevolen om de sloot op te waarderen naar een “waterschapsprofiel5”.  
 
- Taluds van bij voorkeur 1:1,5. Niet steiler dan 1:1; 
- Duikers met een minimale diameter van ø300 mm; 
- B.o.b. hoogte van duikers circa 10% van de diameter beneden de slootbodem vanwege 

de doorstroomhoogte en voorkomen van woelgaten; 
- Deugdelijke in-/uitstroomprofielen voorzien van een (betonnen) uitstroomprofiel, 

grasbetonstenen of stortsteen uit uitspoeling van het talud te voorkomen; 
- Bodembreedte van minimaal 0,5 m.  
 
Op basis van bovenstaande de bovenstaande dimensionering blijft de stroomsnelheid in de 
sloot ruim beneden de norm van 0,5 m/sec. 
         
 

                                                
5 Hydrologisch handboek waterschap Vechstromen, juni 2019.  
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6  Bouw-  en  woonr i j p  maken 

6 .1  V oo r s t e l  v l o e r p e i l e n  

Op basis van de (toekomstige) maaiveldhoogtes, gemeten grondwaterstanden en vloerpeilen 
van omliggende bebouwing is een voorstel gedaan voor de te hanteren bouwpeilen (vloerpeil) 
voor de nieuwe bebouwing. 
 
 
Tabel 6.1: Voorstel vloerpeilen (m) 

Kavelnummers 
 

Voorstel peilen (m NAP)            
vloerpeil              m + GHG 

 
Nabijgelegen 
Straatpeil 

Maaiveld  
Huidig niveau   verschil met vloerpeil            
                                

1 14,15 1,15 13,8 13,2 +0,95 

2 / 3 14,2 1,2 13,9 13,2 +1,0 

4 14,4 1,4 14,1 13,4 +1,0 

5 / 9 14,4 1,4 14,0 13,3 +1,1 

10 / 15 14,3 1,3 14,0 13,3 +1,0 

Wadi noord 13,2 0,2 13,7 13,2 0 

Wadi Zuid 13,2 0,2 13,8 13,4 - 0,2 

 
Op basis van de bovenstaande vloerpeilen is het mogelijk om te bouwen met kruipruimten. 
In bijlage 1 is een tekening opgenomen met maaiveldhoogtes en voorgestelde bouwpeilen 
voor de bebouwing. 
 
Op basis van de bovenstaande vloerpeilen en toekomstige inrichting van het plangebied is 
voldoende ruimte aanwezig om aan te sluiten op de bestaande peilen op aangrenzende 
percelen.  

6 .2  Aandach t s pun t e n  bouwr i j p  maken  

Ophoging: 
In de groenstroken moet grond worden verwerkt die geschikt is om vegetatie te laten 
groeien en voldoende doorlatend is om regenwater voldoende snel te laten wegzakken. Als 
gevolg van de bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat verslemping van de bodem 
optreedt met wateroverlast (plasvorming) in de nieuwe situatie.  
 
Bebouwing: 
Indien onder de te realiseren woningen kruipruimten aanwezig zijn, dienen deze bij voorkeur 
ondiep te zijn (< 1 m t.o.v. vloerpeil). Op deze manier wordt (grond)wateroverlast zoveel 
mogelijk voorkomen. Bij diepere kruipruimten dient de bodem voorzien te zijn van goed 
doorlatend zand. Op deze manier kan water ten tijde van de bouw en ontwikkeling van de 
woonwijk infiltreren in de bodem en kan in later stadium eventueel water in de kruipruimte in 
de bodem kan infiltreren.  
 
Infiltratievoorzieningen: 
De bodem van de wadi’s moet een zodanige samenstelling hebben dat hierop vegetatie kan 
groeien en het water voldoende snel kan wegzakken. De samenstelling van de wadibodem 
moet daarom voldoen aan:  

• Doorlatendheid bodem  > 0,5 m/dag; 
• Humusgehalte    3-5% ; 
• Lutumgehalte    <1% ; 
• M50-getal    200-300 µm. 
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Omdat ter plaatse van het plangebied van nature de doorlatendheid van de bodem beperkt 
is, wordt aanbevolen onder de infiltratievoorzieningen drainage aan te leggen. Op deze 
manier kan de ledigingstijd van de wadi verkort worden. De drains dienen te worden 
aangevuld met grind (grindkoffer), of drainzand (standaard RAW, permanent drainagezand) 
en te worden voorzien van doorspuitputten om onderhoud (doorspuiten) mogelijk te maken. 
 
Extreme situaties: 
Wanneer de intensiteit van de regenval de ontwerpintensiteit overschrijdt, of de totale 
neerslaghoeveelheid groter is dan de te bergen inhoud van de bergingsvoorzieningen 
(bergingseis 40 mm), dan raakt het hemelwatersysteem overbelast.  
 
Bij extreme regenintensiteit zal water vanuit de wadi’s worden overgestort naar de sloot 
langs de Drosteweg. De wegen, of een deel daarvan, gaan dan ook als goot functioneren. In 
de praktijk betekent dit dat de waterstroom op de wegen ontstaat. Het hemelwater stroomt 
af naar het laagste punt. De ontwerphoogtes in het plan zijn zo gekozen dat het laagste punt 
op de rand van het plangebied ligt. Overtollig regenwater zal in dat geval afstromen naar de 
noordzijde (noodoverlaat) en oostzijde(overstort wadi’s) van het plangebied.  
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7  Samenvat t i ng en conc lus ie  
 
 
In opdracht van Anacon-Infra heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau, een 
waterhuishoudkundig plan opgesteld inclusief geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op de 
planlocatie De Lenne te Saasveld.  
 
Onderhavig document (versie e2) is tot stand gekomen naar aanleiding van een eerder 
opgestelde conceptrapportage (20210030_e1RAP, 22 april 2020) welke op 30 april  2021 
besproken is met de gemeente Dinkelland. 
 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de 
voorgenomen nieuwbouw op de locatie en de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van 
de locatie. In verband met de bestemmingsplanwijziging en de geplande woningbouw is het 
noodzakelijk om de lokale waterhuishouding en de gevolgen van de herontwikkeling op de 
huidige waterhuishoudkundige situatie in kaart te brengen. 
 
Resultaten 
Binnen het plangebied zal het hemelwater en vuilwater (droogweerafvoer) gescheiden 
worden afgevoerd. Hierdoor voorziet de planontwikkeling niet in een extra belasting van de 
waterkwaliteit.  
 
Door de ontwikkeling is in het openbaar gebied straks circa 4.545 m2 verharding aanwezig. 
De gemeente hanteert in overeenstemming met het waterschap bij een ‘nieuw uitleggebied’ 
een bergingseis van 37mm. Hiermee is binnen het plangebied circa 170 m3 
bergingscapaciteit benodigd. Hierbij is gekozen om het hemelwater over het maaiveld te 
laten afstromen naar wadi’s. De wadi’s hebben een totale inhoud van 185 m3 . Tevens is 
vanuit de wadi een overstort aanwezig naar de sloot aan de westzijde van de Drosteweg. De 
wadi’s zijn onderling met elkaar verbonden middels een hemelwaterriool. Opgemerkt dient te 
worden dat maatregelen worden aanbevolen teneinde de leeglooptijd ter plaatse van de 
wadi’s verhogen.  
 
Indien er zich extreme situaties voordoen (extreme regenval) zal overstort van water  
plaatsvinden naar de sloot aan de westzijde van de Drosteweg. Gezien de te verwachten 
waterstanden in de Saasvelderbeek kan water ten allen tijde vrij afstromen. Geadviseerd 
wordt de sloot langs de Drosteweg te voorzien van deugdelijke uitstroomprofielen ter plaatse 
van de overstort.  
 
In tabel 6.1 zijn de vloerpeilen opgenomen. Op basis van de toekomstige inrichting van het 
plangebied zijn er voldoende ruimte aanwezig om deze te sluiten op de bestaande peilen op 
aangrenzende percelen.  
 
Watertoets 
Om vast te stellen welke waterbelangen spelen bij de planontwikkeling en welke procedure 
in het kader van de watertoets moet worden gevolgd, is de digitale watertoets uitgevoerd op 
de website www.dewatertoets.nl in april 2020. 
 
De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de normale procedure van de 
watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben invloed op de 
waterhuishouding. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. De 
aanvraag is bijgevoegd in bijlage 5. 
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Disclaimer 
Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare 
technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na. 
Het blijft mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond of grondwater. Deze 
afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar komt bij 
dat onderzoek naar de bodem een momentopname is. Verandering van grond en grondwater o.a. als gevolg 
van het bodemgebruik kan na het onderzoek plaatsvinden. Geofoxx is niet aansprakelijk voor schade die 
voortkomt uit bovengenoemde aspecten. 
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projectnummer datum   
20210030/RREK mei 2021 Bijlagen 
 

Bijlage 2: boorstaten/ doorlatendheidsproeven 



Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C25101

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens
project <=
projectnummer <=
boorpunt <=
meetdatum <=
waarnemer <=

Input basisparameters toelichting
bovenkant peilbuis / trechter <= 105 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)
diepte boorgat <= 70 cm-mv 
straal van het boorgat <= 2,5 cm
filtertraject <= 20-70 cm-mv 
L (m) <= 175 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %
0 110 5 65 66,25 - 100%

60 111 6 65 65,75 0,1 99%
120 111 6 64 65,25 0,1 98%
180 112 7 64 64,75 0,1 98%
240 112 7 64 64,75 0,1 98%
300 112 7 63 64,25 0,1 97%
360 112 7 63 64,25 0,1 97%
420 113 8 63 63,75 0,1 96%
480 113 8 63 63,75 0,1 96%
540 113 8 62 63,25 0,1 95%
600 113 8 62 63,25 0,1 95%

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting
h'0 (m)+rw/2 <= 63,75 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 480 seconden
t' (s) <= 120 referentietijdstip (grafisch)
h'(t)+rw/2 <= 63,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 480 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 0,1 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 
voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

P. Kamp

De Lenne te Saasveld
20210030
C5
9-4-2021
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C25101

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens
project <=
projectnummer <=
boorpunt <=
meetdatum <=
waarnemer <=

Input basisparameters toelichting
bovenkant peilbuis / trechter <= 125 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)
diepte boorgat <= 50 cm-mv 
straal van het boorgat <= 2,5 cm
filtertraject <= 0-50 cm-mv 
L (m) <= 175 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %
0 130 5 45 46,25 - 100%

60 130 5 45 46,25 0,0 100%
120 131 6 45 45,75 0,1 99%
180 131 6 45 45,75 0,1 99%
240 131 6 44 45,25 0,1 98%
300 131 6 44 45,25 0,1 98%
360 131 6 44 45,25 0,1 98%

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting
h'0 (m)+rw/2 <= 46,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 60 seconden
t' (s) <= 300 referentietijdstip (grafisch)
h'(t)+rw/2 <= 45,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 60 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 0,1 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 
voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

P. Kamp

De Lenne te Saasveld
20210030
C6
9-4-2021
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C25101

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens
project <=
projectnummer <=
boorpunt <=
meetdatum <=
waarnemer <=

Input basisparameters toelichting
bovenkant peilbuis / trechter <= 115 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)
diepte boorgat <= 60 cm-mv 
straal van het boorgat <= 2,5 cm
filtertraject <= 10-50 cm-mv 
L (m) <= 175 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %
0 121 6 54 55,25 - 100%

60 122 7 53 54,25 0,3 98%
120 125 10 50 51,25 0,7 93%
180 127 12 48 49,25 0,7 89%
240 129 14 46 47,25 0,7 85%
300 131 16 44 45,25 0,7 81%
360 133 18 42 43,25 0,7 78%
420 135 20 40 41,25 0,8 74%
480 137 22 38 39,25 0,8 70%
540 139 24 36 37,25 0,8 67%
600 141 26 34 35,25 0,8 63%

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting
h'0 (m)+rw/2 <= 41,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 420 seconden
t' (s) <= 180 referentietijdstip (grafisch)
h'(t)+rw/2 <= 35,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 420 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 0,9 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 
voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

P. Kamp

De Lenne te Saasveld
20210030
C7
9-4-2021
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Constant flow - head test conform C25101 en NEN-EN-ISO 22282-2

(ook genoemd: constant debietproef, constant rate test, steady state proef, putproef, stopproef)
Administatieve gegevens
project <=
projectnummer <=
meetdatum <=
waarnemer <=

Meetgegevens/tussenberekeningen
Peilbuis filter Diameter top peilb. massa waterstand waterstand minuten massa Geometrische factor k k GW
nummer lengte boorgat (cm+mv) lege voor pompen bij pompen gepompt water + Situatie 7, 8 of 9 (m/dag) (m/dag) (m-mv)

(cm) (cm) emmer (kg) (cm) (cm) emmer (kg) voor Hvorslev/Dachler Hvorslev/Dachler C2510
8 100 10 70 0,3 138 214 10 4,08 8 0,3 0,3 0,68

C04 100 10 75 0,3 136 250 10 4,76 8 0,3 0,3 0,61

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Formule van Hvorslev/Dachler: K = (((Q x 100) / 6 )) / (2 x pi x L x ^h)) x F
waarin: ĥ = verlaging tijdens pompen (cm)

D = diameter boorgat (cm)
F = geometrische factor conform nevenstaand Dachler figuur
K = doorlatendheid (cm/s)
L = effectieve filterlengte (cm)

Q = debiet (l/min)

Formule van C2510 K = (Q  / F x ^h) en Europese norm NEN-EN-ISO 22282-2:2012 
waarin: ĥ = verlaging tijdens pompen (m)

D = diameter boorgat (m)
F = geometrische factor conform bijlage 5 C2510, berekend o.b.v. D en L
K = doorlatendheid m/dag
L = effectieve filterlengte (m)

Q = debiet (m3/dag)

versie 1

 
20-2-2013

R. Blokhuis

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Opgemerkt wordt dat in afwijking van de C2510 alleen de waterhoogte en het debiet (vrijkomende hoeveelheid water in een bepaalde periode) wordt vastgesteld van de periode zodra zowel debiet als waterhoogte constant (in 
evenwicht) zijn. De metingen om een evenwichtssituatie te creeeren zijn niet relevant voor de doorlatendheid en worden derhalve niet opgenomen. Een andere afwijking betreft de gehanteerde meetperiode vanaf de verkregen 
evenwichtssituatie. Conform de C2510 dient hiervoor minimaal een half uur een evenwichtssituatie aanwezig te zijn alvorens gemeten kan worden. Geofox-Lexmond hanteerd hiervoor het uitgangspunt dat gemeten mag worden 
zodra minimaal één minuut een evenwichtssituatie aanwezig is. 

De Lenne te Saasveld
20210030
7-04-21



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 20210030 Projectnaam: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland

Boring: C01

X: 251746,60

Boormeester: Ronald Blokhuis

Datum: 29-3-2021

Y: 483734,78
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Boring: C02

X: 251787,88

Boormeester: Ronald Blokhuis

Datum: 29-3-2021

Y: 483805,25
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Boring: C03

X: 251743,08

Boormeester: Ronald Blokhuis

Datum: 29-3-2021

Y: 483835,10
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getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 20210030 Projectnaam: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland

Boring: C05

X: 251770,02

Boormeester: Jeroen de Vries

Datum: 9-4-2021

Y: 483773,75
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Boring: C06

X: 251766,66

Boormeester: Jeroen de Vries

Datum: 9-4-2021
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X: 251710,11

Boormeester: Jeroen de Vries
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Y: 483845,96

0

50

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig,

matig humeus, zwak

roesthoudend, donker

grijsbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, matig siltig,

zwak roesthoudend, licht

bruinbeige, Edelmanboor60



 

projectnummer datum   
20210030/RREK mei 2021 Bijlagen 
 

Bijlage 3: certificaten 
  



Korrelfractieverdeling

GRAFIEK: Civ C1 GRAFIEK: Civ C2

K-waarde: 11,8 (m/dag) K-waarde: 13,4 (m/dag)
Benaming: zwak siltig zand Benaming: zwak siltig zand
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Civieltechnische hergebruiksmogelijkheden volgens standaard RAW bepaling 2015

Project: De Lenne te Saasveld
Projectnummer: 20210030
Opdrachtgever: Anacon
Contactpersoon opdrachtgever: A. Woestenenk
Contactpersoon Geofoxx: RREK

Resultaten analyse
Percentage Civ c1 Civ C2
droge stof % 91,2 85,3

org. stof % 0,5 0,5

lutum (< 2 µm) 1 1

fractie (< 20 µm) 1 1

silt (< 63 µm) 1,8 1,5

zand (< 250 µm) 46 46

zand (< 2 mm) 99 98

Toetsing resultaten aan RAW eisen
monsters droge stof org. stof org. stof lutum silt silt zand voldoet aan criteria ?

fractie 1) fractie fractie fractie 1) fractie fractie 1) fractie fractie 
< 2 µm < 20 µm < 20 µm < 63 µm < 63 µm > 250 

µm
< 2 mm

(%) (%) (=% zandfractie) (=% zandfractie) (=% zandfractie) zand in 
aanv./oph

tijdelijk 
draineer-

zand

permanent 
draineer-

zand

zand in 
zandbed

Civ c1 91,2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,8 1,8 54,0 99,0 ja ja ja ja
Civ C2 85,3 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 54,0 98,0 ja ja ja ja

-- -- -- -- 0,0 -- 0,0 -- 0,0 -- -- -- -- --
-- -- -- -- 0,0 -- 0,0 -- 0,0 -- -- -- -- --
-- -- -- -- 0,0 -- 0,0 -- 0,0 -- -- -- -- --
-- -- -- -- 0,0 -- 0,0 -- 0,0 -- -- -- -- --
-- -- -- -- 0,0 -- 0,0 -- 0,0 -- -- -- -- --
-- -- -- -- 0,0 -- 0,0 -- 0,0 -- -- -- -- --
-- -- -- -- 0,0 -- 0,0 -- 0,0 -- -- -- -- --
-- -- -- -- 0,0 -- 0,0 -- 0,0 -- -- -- -- --
-- -- -- -- 0,0 -- 0,0 -- 0,0 -- -- -- -- --

RAW-eisen :

zand in aanvulling  max. 8% max. 50%
of  ophooglaag 3)

draineerzand 4) max 3% max 5% min 50%

zand in zandbed 5) max 3% max. 3%2 max 15%@

1) % van de fractie door zeef 2 mm
2) indien het onder @) genoemde gehalte 10-15% bedraagt mag bovendien het gehalte aan minerale deeltjes 

door zeef 20 µm van de fractie door zeef 2 mm ten hoogste 3% bedragen
3) Standaard RAW bepaling 2015, hoofdstuk 22.06.01
4) Standaard RAW bepaling 2015, hoofdstuk 22.06.02
5) Standaard RAW bepaling 2015, hoofdstuk 22.06.03

nb bepaling permanent draineerzand is niet mogelijk, hiervoor dien je de fractie <250 µm te bepalen



Goten
Invoer ligging plangebied Hellend gebied 90 l/s/ha

Oppervlak 1700 m2 vlak gebied 60 l/s/ha
Ligging vlak gebied 60 l/s/ha

Afvoer 10,20 l/sec

Dimensionering goot

Breedte 0,7 m
Diepte 0,05 m
Afschot 0,5 %
Wandruwheid 0,005 m (normaal 5 mm)

afvoer 10,32 l/s

Toets voldoet



   RONDE INLAATDUIKERS
Gegevens duiker ø  400 mm 

2 Het verval over de inlaat is: m: 0,1 m

De diameter van de inlaat is: D: 0,40 m 

De lengte van de inlaat is: L: 55 m 

De K. waarde van de inlaat is: K: 0,05 mm 

Antwoorden

Het debiet in m3/sec is: Q: 0,078 m3/sec

De snelheid in de duiker is: V: 0,63 m/sec

De berekende Mu-waarde is: 0,45

het natte opp. in de duiker is: A: 0,126 m2   

Project: HWA riool de lenne
Nr kw:
Datum:

Er is  1  afsluiter achter de duiker ingevoerd, de weerstandsfactor is 1,29

16-apr-21

Berekening verval bij gegeven debiet = 1                          
Berekening debiet bij gegeven verval =2

Er is  1  afsluiter voor de duiker ingevoerd, de weerstandsfactor is 0,51

Datum afdruk:   17-4-2021
WATER SF 4.4 nl. Hasko



   RONDE INLAATDUIKERS
Gegevens duiker ø  300 mm 

2 Het verval over de inlaat is: m: 0,1 m

De diameter van de inlaat is: D: 0,30 m 

De lengte van de inlaat is: L: 55 m 

De K. waarde van de inlaat is: K: 0,05 mm 

Antwoorden

Het debiet in m3/sec is: Q: 0,041 m3/sec

De snelheid in de duiker is: V: 0,59 m/sec

De berekende Mu-waarde is: 0,42

het natte opp. in de duiker is: A: 0,071 m2   

Project: HWA riool de lenne
Nr kw:
Datum:

Er is  1  afsluiter achter de duiker ingevoerd, de weerstandsfactor is 1,29

16-apr-21

Berekening verval bij gegeven debiet = 1                          
Berekening debiet bij gegeven verval =2

Er is  1  afsluiter voor de duiker ingevoerd, de weerstandsfactor is 0,51

Datum afdruk:   17-4-2021
WATER SF 4.4 nl. Hasko
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEOFOXX Oldenzaal BV
Rob Rekveldt
Postbus 221
7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam : Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
Uw projectnummer : 20210030
SGS rapportnummer : 13442190, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : ZZ716989

Rotterdam, 19-04-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20210030. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Civ B1 Civ B1 (20-100)
002 Grond (AS3000) Civ B2 Civ B2 (85-175)

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 91.2  85.3        

calciet % vd DS Q 0.3  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  0.8        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S <1  <1        

min. delen <2um % min st Q <1  <1        

min. delen <16um % min st Q <1  <1        

min. delen <20um % vd DS  <1  <1        

min. delen <32um % min st Q <1  <1        

min. delen <50um % min st Q 1.4  1.5        

min. delen <63um % min st Q 1.8  1.5        

min. delen <125um % min st Q 7.9  6.3        

min. delen <250um % min st Q 46  46        

min. delen <500um % min st Q 91  92        

min. delen <1mm % min st Q 98  97        

min. delen <2mm % min st Q 99  98        

min. delen >2mm % vd DS Q <1  1.8        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-KCl - Q 6.7 1) 6.8 1)       

temperatuur t.b.v. pH °C  19.6 1) 19.5 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



GEOFOXX Oldenzaal BV

Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
20210030
13442190

14-04-2021

Rob Rekveldt
14-04-2021

19-04-2021

Blad 3 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

calciet Grond (AS3000) Eigen methode
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754
min. delen <2um Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
min. delen <2um Grond (AS3000) Eigen methode
min. delen <16um Grond (AS3000) Idem
min. delen <20um Grond (AS3000) Eigen methode, pipetmethode
min. delen <32um Grond (AS3000) Eigen methode
min. delen <50um Grond (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
min. delen <63um Grond (AS3000) Idem
min. delen <125um Grond (AS3000) Idem
min. delen <250um Grond (AS3000) Idem
min. delen <500um Grond (AS3000) Idem
min. delen <1mm Grond (AS3000) Idem
min. delen <2mm Grond (AS3000) Eigen methode, zeef methode
min. delen >2mm Grond (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
pH-KCl Grond (AS3000) Conform NEN-ISO 10390 en conform NEN-EN 15933

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8944328 26-03-2021 25-03-2021 ALC201  
001 Y8944290 26-03-2021 25-03-2021 ALC201  
001 Y8944330 26-03-2021 25-03-2021 ALC201  
001 Y8944335 26-03-2021 25-03-2021 ALC201  
001 Y8944336 26-03-2021 25-03-2021 ALC201  
002 Y8944318 26-03-2021 25-03-2021 ALC201  
002 Y8944301 26-03-2021 26-03-2021 ALC201  
002 Y8944289 26-03-2021 26-03-2021 ALC201  
002 Y8944381 26-03-2021 26-03-2021 ALC201  
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datum 4-11-2020
dossiercode    20201104-63-24694

Geachte heer/mevrouw L. Bechtel,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan De Lenne door gebruik te maken van de digitale watertoets (
www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het watertoetsproces moet worden
doorlopen.

Watertoetsproces:

Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor
moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken,
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het
waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het
waterschap te betrekken bij het plan. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.

Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl
● gemeente Hardenberg
● gemeente Losser
● gemeente Ommen

Frits Huttenhuis f.huttenhuis@vechtstromen.nl

● gemeente Borne
● gemeente Coevorden
● gemeente Hellendoorn
● gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl

● gemeente Dinkelland
● gemeente Enschede
● gemeente Tubbergen

Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl

● gemeente Almelo
● gemeente Rijssen-Holten
● gemeente Wierden

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl

● gemeente Borger-Odoorn
● gemeente De Wolden
● gemeente Emmen
● gemeente Hoogeveen
● gemeente Midden-Drenthe
● gemeente Twenterand

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl

● gemeente Berkelland
● gemeente Haaksbergen
● gemeente Hengelo
● gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die



bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl



datum 4-11-2020
dossiercode    20201104-63-24694

Samenvatting van de watertoets(normale procedure)

In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op
een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Voor algemene informatie over de watertoets van
Vechtstromen kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.vechtstromen.nlMocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding
van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088- 220 3333. U kunt ook een email sturen naar info@vechtstromen.nl.

Uit deze toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gegevens aanvrager:

Naam: L. Bechtel

Adres: Twentepoort Oost 16A

Postcode: 7609 RG

Plaats: Almelo

E-mail: lex@bjz.nu

Telefoon:

Gegevens gemeente:

Naam: Dinkelland

E-mail: r.jacobi@noaberkracht.nl

Telefoon: -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan gegevens:

Naam plan: De Lenne

Omschrijving van het plan:

Realiseren 15 grondgebonden woningen te Saasveld (de Lenne)

Plan adresgegevens:

Adres: Drosteweg -

Postcode: -



Plaats: Saasveld

Kadastraal: -

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingevoerde plangegevens:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geraakte kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Dinkelland.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toets vragen:

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? ja

3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee

4) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is? nee

5) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2? ja

6) Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt? nee

7) Betreft het een algehele herziening van een bestemmingsplan? nee

8) Bedraagt het verschil tussen de hoogte van de weg en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 30 centimeter? nee

9) Bedraagt het verschil tussen de GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 80
centimeter? nee

10) Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en huishoudelijk afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde rioolbuis? nee

Aanvullende vragen:

11) Het verharde oppervlak neemt toe met circa 3500m2.

12) Hemelwater en huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via een:

- Gemengd stelsel

- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt geinfiltreerd) ja

- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater)



- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool en verbeterd gescheiden stelsel)

13) Ligt het plan in een intrekgebied van de waterwinning? nee

14) Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig? ja

15) Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken? nee

16) Vinden er in het plangebied agrarische activiteiten plaats? nee

17) Gaat er grondwater onttrokken worden binnen het plangebied (tijdelijk of permanent)? nee

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring

Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Copyright Digitale watertoets http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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Bijlage 8  Watertoets

304      bestemmingsplan Saasveld de Lenne



datum 4-11-2020
dossiercode    20201104-63-24694

Geachte heer/mevrouw L. Bechtel,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan De Lenne door gebruik te maken van de digitale watertoets (
www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het watertoetsproces moet worden
doorlopen.

Watertoetsproces:

Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor
moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken,
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het
waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het
waterschap te betrekken bij het plan. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.

Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl
● gemeente Hardenberg
● gemeente Losser
● gemeente Ommen

Frits Huttenhuis f.huttenhuis@vechtstromen.nl

● gemeente Borne
● gemeente Coevorden
● gemeente Hellendoorn
● gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl

● gemeente Dinkelland
● gemeente Enschede
● gemeente Tubbergen

Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl

● gemeente Almelo
● gemeente Rijssen-Holten
● gemeente Wierden

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl

● gemeente Borger-Odoorn
● gemeente De Wolden
● gemeente Emmen
● gemeente Hoogeveen
● gemeente Midden-Drenthe
● gemeente Twenterand

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl

● gemeente Berkelland
● gemeente Haaksbergen
● gemeente Hengelo
● gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die



bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl



datum 4-11-2020
dossiercode    20201104-63-24694

Samenvatting van de watertoets(normale procedure)

In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op
een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Voor algemene informatie over de watertoets van
Vechtstromen kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.vechtstromen.nlMocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding
van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088- 220 3333. U kunt ook een email sturen naar info@vechtstromen.nl.

Uit deze toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gegevens aanvrager:

Naam: L. Bechtel

Adres: Twentepoort Oost 16A

Postcode: 7609 RG

Plaats: Almelo

E-mail: lex@bjz.nu

Telefoon:

Gegevens gemeente:

Naam: Dinkelland

E-mail: r.jacobi@noaberkracht.nl

Telefoon: -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan gegevens:

Naam plan: De Lenne

Omschrijving van het plan:

Realiseren 15 grondgebonden woningen te Saasveld (de Lenne)

Plan adresgegevens:

Adres: Drosteweg -

Postcode: -



Plaats: Saasveld

Kadastraal: -

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingevoerde plangegevens:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geraakte kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Dinkelland.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toets vragen:

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? ja

3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee

4) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is? nee

5) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2? ja

6) Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt? nee

7) Betreft het een algehele herziening van een bestemmingsplan? nee

8) Bedraagt het verschil tussen de hoogte van de weg en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 30 centimeter? nee

9) Bedraagt het verschil tussen de GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 80
centimeter? nee

10) Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en huishoudelijk afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde rioolbuis? nee

Aanvullende vragen:

11) Het verharde oppervlak neemt toe met circa 3500m2.

12) Hemelwater en huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via een:

- Gemengd stelsel

- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt geinfiltreerd) ja

- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater)



- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool en verbeterd gescheiden stelsel)

13) Ligt het plan in een intrekgebied van de waterwinning? nee

14) Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig? ja

15) Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken? nee

16) Vinden er in het plangebied agrarische activiteiten plaats? nee

17) Gaat er grondwater onttrokken worden binnen het plangebied (tijdelijk of permanent)? nee

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring

Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Copyright Digitale watertoets http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan ''Saasveld de Lenne'' met identificatienummer NL.IMRO.1774.SAABPDELENNE-VG01 van de 
gemeente Dinkelland;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbijbehorende bijlagen;

1.3  aan-huis-verbonden bedrijf:

het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt 
uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  aan-huis-verbonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten aan particulieren, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een 
ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.8  bed-and-breakfast:

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.9  bedrijf:

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

1.10  bedrijfsmatig:

gericht op het behalen van winst;

1.11  bedrijfsmatige kamerverhuur:

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de 
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder 
meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer 
zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen;

1.12  bestaand gebouw:

een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de 
gebouwen die niet legaal gebouwd zijn;
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1.13  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.14  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. 
Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk is tevens bouwkundig ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een 
vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw;

1.16  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.17  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.18  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van een zolder en vliering;

1.19  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten;

1.20  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.21  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.22  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.23  cultuurhistorische waarden:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis;

1.24  dak:

iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;

1.25  detailhandel:

het bedrijfsmatige te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.26  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw;

1.27  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomaat;
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1.28  evenement:

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, grootschalige sportwedstrijd, 
auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie 
bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in 
de Wet op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 
manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;

1.29  geaccidenteerd terrein:

een perceel of een gedeelte van een perceel met een helling van tenminste 1:10 gemeten over een afstand van 
minimaal 5 m (glooiend landschap);

1.30  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.31  geluidsgevoelige functies:

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een ruimte of een terrein op basis van de 
Wet geluidhinder als geluidsgevoelige ruimte en/of geluidsgevoelig terrein wordt aangemerkt;

1.32  geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.33  (hoek)erker:

een bijbehorende bouwwerk met een beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen 
gekeerde gevel van het hoofdgebouw;

1.34  hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming 
het belangrijkst is;

1.35  hoofdverblijf:

het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene, 
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres 
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke 
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt;

1.36  horeca-activiteit:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren, één en ander al dan niet in combinatie met een 
vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.37  huishouden:

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken 
van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere 
woonvormen wordt daaronder niet begrepen;

1.38  inwoning:

wonen in een (ondergeschikt) deel van een als medegebruiker van het pand;

1.39  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
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1.40  kelder:

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of tot ten hoogste 0,50 m 
boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen; bij 'bebouwing in geaccidenteerd terrein' 
gelegen beneden peil;

1.41  kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.42  kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening;

1.43  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied;

1.44  logieverstrekkend bedrijf:

een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswooneenheden enkel zijn 
ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties aangeboden voor 
dagverblijf en maaltijdbereiding;

1.45  meetverschil:

een door feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven 
bestemmings- of bouwgrens;

1.46  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied;

1.47  nutsvoorziening:

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, waterbeheer, afvalinzameling, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, 
waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen;

1.48  parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen;

1.49  peil:

Onder het peil wordt verstaan:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

1.50  permanente bewoning:

bewoning door een of meer personen die niet elders over een hoofdverblijf beschikken;

1.51  productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.52  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding;
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1.53  prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;

1.54  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 
bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische aard 
plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, 
(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.55  stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten;

1.56  verdieping(en):

de bouwlaag respectievelijk bouwlagen die boven de begane grondbouwlaag gelegen is/zijn;

1.57  voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;

1.58  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de 
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als 
voorgevel moet worden aangemerkt;

1.59  voorgevelrooilijn:

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevel van het hoofdgebouw is georiënteerd, alsmede het 
verlengde daarvan;

1.60  voorkeurswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.61  water en waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen ten behoeve en/of ten dienste van de waterhuishouding, waaronder wadi's, waterlopen, 
waterpartijen, watergangen, bruggen, dammen, sluizen, duikers, retentiebekkens, vijvers, voorzieningen voor 
infiltratie, buffering, berging en afvoer van water, voorzieningen ten behoeve van biologische waterzuivering en 
(secundaire en/of tertiaire) bluswatervoorzieningen;

1.62  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning;

1.63  woning:

een complex van ruimten in een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden;
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6  de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw 
waar die afstand het kortst is.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. voet- en fietspaden;
c. in- en uitritten;
d. parkeervoorzieningen;
e. beeldende kunstwerken;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. speelvoorziening met dien verstande dat speelvoorzieningen in de vorm van speelplaatsen/ sport- c.q. 

trapvelden met de hierbij behorende voorzieningen met een oppervlakte groter dan 50 m² uitsluitend zijn 
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening';

i. evenementen;
j. verkeersvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Groen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 3.1.

3.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

3.3   Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Hoogte bouwwerk geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.3. 
onder c ten behoeve van bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 meter;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden en/of 
opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van:

a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het aanbrengen van verhardingen, met dien verstande dat er nieuwe fiets- en voetpaden mogen worden 
aangelegd;

c. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden.

3.4.2  Evenementen

Voor evenementen gelden de volgende bepalingen:
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a. evenementen zijn uitsluitend in de vorm van medegebruik toegestaan;
b. er dient sprake te zijn van een evenement in de vorm van publiek bestemde uitvoering/ verrichting van 

vermaak, op het gebied van sport, muziek of op sociaal-cultureel vlak;
c. het evenement duurt maximaal 7 (aaneengesloten) dagen inclusief opbouw en afbraak van bijbehorende 

voorzieningen.

3.5  Afwijking gebruiksregels

3.5.1  Jongeren ontmoetingsplekken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 
teneinde ‘jongeren ontmoetingsplekken’ toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m;
b. de bebouwde oppervlakte bedraagt niet meer dan 25 m² per gebouw;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
d. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.

3.5.2  Evenementen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.2 
teneinde het tijdelijk gebruik van gronden voor langdurige evenementen toe te kunnen staan, mits:

a. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte ontstaat;

b. de aan te brengen voorzieningen dienen tijdelijk te zijn; dit betekent dat het houden van een evenement niet 
mag leiden tot onomkeerbare voorzieningen en/of ingrepen;

c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het gebied aanwezige waarden.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en (fiets)paden;
b. parkeervoorzieningen;
c. straatmeubilair;
d. evenementen;
e. beeldende kunstwerken;
f. speelvoorzieningen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. verkeersvoorzieningen;
k. tuinen, erven en terreinen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 4.1.

4.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 2 m bedragen;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersgeleiding en 

wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Hoogte bouwwerk geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.3. 
onder b en c ten behoeve van bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 meter;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Evenementen

Voor evenementen gelden de volgende bepalingen:

a. evenementen zijn uitsluitend in de vorm van medegebruik toegestaan;
b. er dient sprake te zijn van een evenement in de vorm van publiek bestemde uitvoering/ verrichting van 

vermaak, op het gebied van sport, muziek of op sociaal-cultureel vlak;
c. het evenement duurt maximaal 7 (aaneengesloten) dagen inclusief opbouw en afbraak van bijbehorende 

voorzieningen.

4.5  Afwijking gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.1. 
teneinde ‘jongeren ontmoetingsplekken’ toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m;
b. de bebouwde oppervlakte bedraagt niet meer dan 25 m² per gebouw;
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c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

d. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;

met daaraan ondergeschikt:

b. de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
c. speelvoorzieningen;
d. wegen en paden;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. parkeervoorzieningen;
i. tuinen, erven en terreinen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 5.1.

5.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ aangegeven hoogte bedragen;
d. de afstand van de vrijstaande zijgevel van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens moet tenminste 

3 m bedragen;
e. een hoofdgebouw wordt vrijstaand, dan wel twee aaneen gebouwd, tenzij de gronden zijn voorzien van de 

aanduiding 'aaneengebouwd' in welk geval ter plaatse van deze aanduiding ook aaneengebouwde woningen 
zijn toegestaan;

f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen binnen een 
bouwvlak niet meer bedragen dan het aangegeven aantal;

g. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 
zijn, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein de ondergrondse bebouwing de bovengrondse 
bebouwing met een (horizontale) diepte van 3 m mag overschrijden. Ondergrondse gebouwen zijn 
uitsluitend toegestaan in één bouwlaag;

h. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens. 
Indien bij een hoekperceel twee bouwgrenzen naar de openbare weg zijn gekeerd, dan dient de voorgevel 
te worden gebouwd in de bouwgrens, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg regelmatige 
ligging ten opzichte van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen op de naastgelegen percelen 
heeft;

i. de dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 60 graden.

5.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij de woning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. een bijbehorend bouwwerk wordt ten minste 1 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per hoofdgebouw ten hoogste 50% van het 
bouwperceel bedragen met een maximum van 250 m²;

c. de goothoogte mag ten hoogste 3 m bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 
10 graden (platte dakconstructie) de hoogte ten hoogste 0,3 m boven de bovenkant van de eerste 
verdiepingsvloer mag bedragen;

d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het 
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hoofdgebouw;
e. bij vrijstaande bijbehorende bouwwerken aan één zijde een afstand van ten minste 2 m tot de zijdelingse 

perceelsgrens in acht moet worden genomen;
f. in afwijking van het gestelde onder a mag voor de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw 

worden gebouwd, uitsluitend ten behoeve van erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande 
dat:
1. de afstand tot het hoofdgebouw maximaal 1 m mag bedraagt;
2. de breedte van erkers maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw 

mag bedragen;
3. ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een hoofdgebouw is toegestaan;
4. de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen of indien het hoofdgebouw een hogere verdiepingsvloer 

bevat ten hoogste tot 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van dat hoofdgebouw;
5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar 

gekoppelde erkers bij twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen, is de voorgeschreven afstand van 2 m 
tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing.

5.2.4  Bijbehorende bouwwerken vóór de naar de weg gekeerde gevel(s)

In afwijking van het bepaalde in lid 5.2.3 sub a mogen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande 
dat er sprake is van een bijbehorend bouwwerken die noodzakelijk zijn als gevolg van aanpassingen om het 
hoofdgebouw duurzaam te maken.

5.2.5  Bijbehorende bouwwerken bij hoekperceel

In afwijking van het bepaalde in lid 5.2.3 sub a mogen bij een hoekperceel vóór de naar de weg gekeerde 
gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met 
dien verstande dat:

a. het een hoeksituatie betreft waarbij sprake is van twee naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw;
b. ten hoogste één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt 

overschreden, welke gezien de ligging niet als een logische voorgevelrooilijn kan worden aangemerkt;
c. het bijbehorend bouwwerk ten minste 1 m achter de andere naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd;
d. het bijbehorend bouwwerk ten minste 2 m uit het openbaar gebied wordt gebouwd, waarbij de 

voorgevelrooilijn van aansluitende bebouwing niet wordt overschreden.

5.2.6  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3 m achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2 m mag bedragen;

b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afstand perceel hoofdgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.2 
onder d in die zin dat de afstand van een vrijstaande zijgevel van een hoofdgebouw tot één van de zijdelingse 
perceelgrenzen wordt verkleind tot 0 meter, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.

5.3.2  Hoogte bouwwerk geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.6. 
onder c ten behoeve van bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 meter;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning, aanbouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen ten 
behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit toegestaan, mits wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot maximum van 50 m2 mag worden gebruikt voor 
aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

b. het beroep of bedrijf dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend;
c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn;

d. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die in de van deze planregels deel uitmakende Bijlage 1 Staat 

van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als milieucategorie 1, of beroepen en bedrijven die gezien de 
gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;

f. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft, uitgezonderd een 
beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de ter plaatse uitgevoerde 
bedrijfsactiviteit en behoudens internetwinkels;

g. er geen buitenopslag plaatsvindt; opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen plaats.

5.4.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van permanente bewoning;
b. het gebruik van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders dan wel 

elders werkzaam zijnde arbeiders;
c. het gebruik van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen, voor wonen;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, met uitzondering van het 

bepaalde in artikel 5.4.1;
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
g. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
h. het gebruik van een (bedrijfs)woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.

Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1  Bed-and-breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.4.2 
onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor 
logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:

a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande entree 
(deur);

b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
f. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in 

hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.5.2  Inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.4.2. 
onder g in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits:

a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang verschaft 
tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan;
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b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een 
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;

c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang;
d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn 

toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet 
meegerekend);

e. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast);
f. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;
g. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn gekoppeld 

aan de woning;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.6  Wijzigingsbevoegdheid

5.6.1  Wijziging bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, 
mits:

a. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt met een maximum 
van 150 m² per perceel;

b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
c. het hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen;
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt;
f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeurswaarde of een vastgestelde hogere waarde;
g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, liftkokers, 
lichtkappen, zonnepanelen, erkers, luifels, balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig  gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Afwijken maatvoering

9.1.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, 
afmetingen en percentages.

9.1.2  Meetverschil

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat bouwgrenzen worden 
overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.

9.1.3  Profiel weg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken in die zin dat het beloop of het 
profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt.

9.1.4  Bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels ten 
aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in die zin dat:

a. er geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het plangebied aanwezige waarden;
b. de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag worden vergroot tot 8 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden vergroot tot 10 m;
e. de bouwhoogte van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten mag 

worden vergroot tot ten hoogste 40 m, mits:
1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;
2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de plaatsing wordt 

aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen;
3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende omgeving en/of 

landschapselementen;
4. het principe van site-sharing wordt toegepast;
5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
6. er afstemming plaatsvindt met de Nota antennebeleid gemeente Dinkelland (2008);
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke waarden, de 
natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de cultuurhistorische waarden, de archeologische waarden, 
het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.

10.2  Parkeren

10.2.1  Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt 
voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van voertuigen.

10.2.2  Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of voor 
het gebruik van en gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein geldt de regel dat 
de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet plaatsvinden dat er 
voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt gerealiseerd. 

10.2.3  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 10.2.2 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.2.4  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 10.2.3 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de 
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn 
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.2.5  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 10.2.2. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 10.2.3, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 10.2.4 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

10.2.6  Voorwaarden afwijken

De in lid 10.2.5 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de openbare ruimte;
b. het woon- en leefklimaat;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

10.2.7  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.

10.3  Beeldkwaliteitseisen

Ten aanzien van het bouwen van gebouwen en het inrichten van de openbare ruimte gelden, voor zover van 
toepassing, de criteria zoals opgenomen in het in Bijlage 2 opgenomen Beeldkwaliteitsplan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a 
met maximaal 10%;

c. Het genoemde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard 
en omvang wordt verkleind;

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten;

d. het genoemde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het Bestemmingsplan "Saasveld de Lenne".
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1  Staat van 
bedrijfsactiviteiten
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 Bijlage 1 - Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 4.2 
 

SBI-2008   OMSCHRIJVING   

 

n
u

m
m

e
r 

  

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW   

011, 012, 013   Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 

011, 012, 013, 

016 0 Tuinbouw:    

011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 2 

011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 2 

011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 2 

0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 2 

0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 3.2 

0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 

011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 2 

0141, 0142   Fokken en houden van rundvee 3.2 

0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:   

0143 1 - paardenfokkerijen 3.1 

0145 2 - overige graasdieren 3.1 

0146   Fokken en houden van varkens 4.1 

0147 0 Fokken en houden van pluimvee:   

0147 1 - legkippen 4.1 

0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 4.1 

0147 3 - eenden en ganzen 4.1 

0147 4 - overig pluimvee 3.2 

0149 0 Fokken en houden van overige dieren:   

0149 1 - nertsen en vossen 4.1 

0149 2 - konijnen 3.2 

0149 3 - huisdieren 3.1 

0149 4 - maden, wormen e.d. 3.2 

0149 5 - bijen 2 

0149 6 - overige dieren 2 

0150   

Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en 

houden van dieren (niet intensief) 3.2 

016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:   

016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 3.1 

016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  2 

016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 3.1 

016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 2 

0162   KI-stations 2 

02 -     

02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW   

021, 022, 024   Bosbouwbedrijven 3.1 

03 -     

03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN   

0311   Zeevisserijbedrijven 3.2 

0312   Binnenvisserijbedrijven 3.1 

032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen   

032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2 

032 2 - visteeltbedrijven 3.1 

08 -     

08 - TURFWINNING   

089   Turfwinningbedrijven 3.2 

06 -     

06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING   

061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:   

061 1 - aardoliewinputten 4.1 

08 -     

08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.   

0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):   



0812 1 - algemeen 4.1 

0893   Zoutwinningbedrijven 3.2 

10, 11 -     

10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN   

101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:   

101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 

101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2 

101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 3.2 

101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 3.1 

101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 3.1 

101, 102 7 - loonslachterijen 3.1 

108 8 

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-

maaltijden met p.o. < 2.000 m²  3.1 

102 0 Visverwerkingsbedrijven:   

102 2 - conserveren 4.1 

102 3 - roken 4.2 

102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 4.2 

102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 3.2 

102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 3.1 

1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:   

1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 4.2 

1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 3.1 

1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:   

1032, 1039 1 - jam 3.2 

1032, 1039 2 - groente algemeen 3.2 

1032, 1039 3 - met koolsoorten 3.2 

1032, 1039 4 - met drogerijen 4.2 

1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 

104101 0 

Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en 

vetten:   

104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 

104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:   

104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 

104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1042 0 Margarinefabrieken:   

1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:   

1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.2 

1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2 

1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 4.2 

1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 3.2 

1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 2 

1061 0 Meelfabrieken:    

1061 1 - p.c. >= 500 t/u 4.2 

1061 2 - p.c. < 500 t/u 4.1 

1061   Grutterswarenfabrieken 4.1 

1062 0 Zetmeelfabrieken:   

1062 1 - p.c. < 10 t/u 4.1 

1062 2 - p.c. >= 10 t/u 4.2 

1091 0 Veevoerfabrieken:   

1091 3 

- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u 

water 4.2 

1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1 

1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2 

1092   Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 

1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2 

1072   Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2 

10821 0 

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 

suikerwerk:   

10821 2 

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 3.2 



10821 3 

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 2 

10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 

10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 3.2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 2 

1073   Deegwarenfabrieken 3.1 

1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:   

1083 2 - theepakkerijen 3.2 

108401   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 

1089   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 

1089   Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1 

1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:   

1089 1 - zonder poederdrogen 3.2 

1089 2 - met poederdrogen 4.2 

1089   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4.1 

110101   Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 

110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:   

110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 4.1 

110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

1105   Bierbrouwerijen 4.2 

1106   Mouterijen 4.2 

1107   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 

12 -     

12 - VERWERKING VAN TABAK   

120   Tabakverwerkende industrie 4.1 

13 -     

13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL   

131   Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 

132 0 Weven van textiel:   

132 1 - aantal weefgetouwen < 50 3.2 

132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 4.2 

133   Textielveredelingsbedrijven 3.1 

139   Vervaardiging van textielwaren 3.1 

1393   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1 

139, 143   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1 

14 -     

14 - 

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 

BONT   

141   Vervaardiging kleding van leer 3.1 

141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

142, 151   

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van 

bont 3.1 

19 -     

15 - 

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. 

KLEDING)   

151,152   Lederfabrieken 4.2 

151   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 

152   Schoenenfabrieken 3.1 

  -     

16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 

RIET, KURK E.D.   

16101   Houtzagerijen 3.2 

16102 0 Houtconserveringsbedrijven:   

16102 1 - met creosootolie 4.1 

16102 2 - met zoutoplossingen 3.1 

1621   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 

162 0 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van 

hout 3.2 

162 1 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van 

hout, p.o. < 200 m2 3.1 

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

17 -     

17 - 

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN 

KARTONWAREN   



1711   Vervaardiging van pulp 4.1 

1712 0 Papier- en kartonfabrieken:   

1712 1 - p.c. < 3 t/u 3.1 

1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 4.1 

1712 3 - p.c. >= 15 t/u 4.2 

172   Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2 

17212 0 Golfkartonfabrieken:   

17212 1 - p.c. < 3 t/u 3.2 

17212 2 - p.c. >= 3 t/u 4.1 

58 -     

58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 

OPGENOMEN MEDIA   

581   Uitgeverijen (kantoren) 1 

1811   Drukkerijen van dagbladen 3.2 

1812   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

1814 A Grafische afwerking 1 

1814 B Binderijen 2 

1813   Grafische reproduktie en zetten 2 

1814   Overige grafische aktiviteiten 2 

182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 

19 -     

19 - 

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-

/KWEEKSTOFFEN   

19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2 

19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 

19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 4.2 

20 -     

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN   

2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:   

2012   Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 

2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:   

2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:   

20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

20141 B0 Methanolfabrieken:   

20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 

20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):   

20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 4.2 

203   Verf, lak en vernisfabrieken 4.2 

2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:   

2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 4.2 

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:   

2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 2 

2041   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 

2042   Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 

2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:   

2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 3.2 

205902   Fotochemische produktenfabrieken 3.2 

205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 

205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 4.1 

2060   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 

22 -     

22 - 

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN 

KUNSTSTOF   

221101   Rubberbandenfabrieken 4.2 

221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:   

221102 1 - vloeropp. < 100 m2 3.1 

221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 4.1 

2219   Rubber-artikelenfabrieken 3.2 

222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:   

222 1 - zonder fenolharsen 4.1 

222 2 - met fenolharsen 4.2 



222 3 

- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 3.1 

23 -     

23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 

EN GIPSPRODUKTEN   

231 0 Glasfabrieken:   

231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 

231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 4.2 

231   Glasbewerkingsbedrijven 3.1 

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:   

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 

233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 4.1 

233 B Dakpannenfabrieken 4.1 

235201 0 Kalkfabrieken:   

235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 

235202 0 Gipsfabrieken:   

235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 

23611 0 Betonwarenfabrieken:   

23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 4.1 

23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 4.2 

23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:   

23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 3.2 

23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

2362   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2 

2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:   

2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 3.2 

2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 4.2 

2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:   

2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 3.2 

2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 4.2 

237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   

237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 3.2 

237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 3.1 

237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 4.2 

2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3.1 

2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:   

2399 A1 - p.c. < 100 t/u 4.2 

2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):   

2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

2399 B2 - overige isolatiematerialen 4.1 

2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 3.2 

2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 4.1 

2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 4.2 

24 -     

24 - VERVAARDIGING VAN METALEN   

243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:   

243 1 - p.o. < 2.000 m2 4.2 

244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:   

244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 4.2 

2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:   

2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 4.2 

2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:   

2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 4.2 

25 -     

25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL 

(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)   

251, 331 0 Constructiewerkplaatsen   

251, 331 1 - gesloten gebouw 3.2 

251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 3.1 

251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 4.1 

251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 4.2 

2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:   

2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 4.2 



2521, 2530, 

3311   

Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en 

stoomketels 4.1 

255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 

255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 

255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 3.1 

2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:   

2561, 3311 1 - algemeen 3.2 

2561, 3311 10 - stralen 4.1 

2561, 3311 11 - metaalharden 3.2 

2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 3.2 

2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 3.2 

2561, 3311 3 - thermisch verzinken 3.2 

2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 3.2 

2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3.2 

2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 3.2 

2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 3.2 

2561, 3311 8 - emailleren 3.2 

2561, 3311 9 

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, 

verkoperen ed) 3.2 

2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 

2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 3.1 

259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:   

259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 4.1 

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2 

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  3.1 

27, 28, 33 -     

27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN   

27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:   

27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 3.2 

27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 4.1 

28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 

26, 28, 33 -     

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS   

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

26, 27, 33 -     

26, 27, 33 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, 

APPARATEN EN BENODIGDH.   

271, 331   Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 4.1 

271, 273   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 

273   Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1 

272   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 

274   Lampenfabrieken 4.2 

293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 

26, 33 -     

26, 33 - 

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-

APPARATEN EN -BENODIGDH.   

261, 263, 264, 

331   

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 

incl. reparatie 3.1 

2612   Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 

26, 32, 33 -     

26, 32, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 

EN INSTRUMENTEN   

26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische apparaten en 

instrumenten e.d. incl. reparatie 2 

29 -     

29   

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN 

OPLEGGERS   

291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven   

291 1 - p.o. < 10.000 m2 4.1 

291 2 - p.o. >= 10.000 m2 4.2 

29201   Carrosseriefabrieken 4.1 

29202   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4.1 

293   Auto-onderdelenfabrieken 3.2 

30 -     

30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,   



AANHANGWAGENS) 

301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   

301, 3315 1 - houten schepen 3.1 

301, 3315 2 - kunststof schepen 3.2 

301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 4.1 

302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:   

302, 317 1 - algemeen 3.2 

302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 

303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:   

303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 4.1 

309   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2 

3099   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2 

31 -     

31 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 

N.E.G.   

310 1 Meubelfabrieken 3.2 

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 1 

321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

322   Muziekinstrumentenfabrieken 2 

323   Sportartikelenfabrieken 3.1 

324   Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 

32991   Sociale werkvoorziening 2 

32999   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1 

38 -     

38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING   

383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:   

383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 4.2 

383202 B Rubberregeneratiebedrijven 4.2 

383202 C Afvalscheidingsinstallaties 4.2 

35 -     

35 - 

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 

WARM WATER   

35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:   

35 B1 

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en 

reststromen voedingsindustrie 3.2 

35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2 

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

35 C1 - < 10 MVA 2 

35 C2 - 10 - 100 MVA 3.1 

35 C3 - 100 - 200 MVA 3.2 

35 C4 - 200 - 1000 MVA 4.2 

35 D0 Gasdistributiebedrijven:   

35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 4.2 

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1 

35 D4 

- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 

en C 2 

35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

35 E1 - stadsverwarming 3.2 

35 E2 - blokverwarming 2 

35 F0 windmolens:   

35 F1 - wiekdiameter 20 m 3.2 

35 F2 - wiekdiameter 30 m 4.1 

35 F3 - wiekdiameter 50 m 4.2 

36 -     

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER   

36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:   

36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1 

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

36 B2 - 1 - 15 MW 3.2 

36 B3 - >= 15 MW 4.2 

41, 42, 43 -     

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID   

41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.2 

41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 3.1 



41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 3.1 

41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 2 

45, 47 -     

45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS   

451   Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 3.2 

45204 A Autoplaatwerkerijen 3.2 

45204 B Autobeklederijen 1 

45204 C Autospuitinrichtingen 3.1 

45205   Autowasserijen 2 

473 0 Benzineservisestations:   

473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 4.1 

473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 3.1 

46 -     

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   

461   Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 3.1 

4621 1 

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een 

verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 4.2 

4622   Grth in bloemen en planten 2 

4623   Grth in levende dieren 3.2 

4624   Grth in huiden, vellen en leder 3.1 

46217, 4631   

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-

aardappelen 3.1 

4632, 4633   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 3.1 

4634   Grth in dranken 2 

4635   Grth in tabaksprodukten 2 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 2 

46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:   

46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2 

46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1 

46499 5 - munitie 2 

46711 0 Grth in vaste brandstoffen:   

46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 

46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:   

46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 4.1 

46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 4.2 

46713   Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3.2 

46721 0 Grth in metaalertsen:   

46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 4.2 

46722, 46723   Grth in metalen en -halffabrikaten 3.2 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   

4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 3.1 

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 2 

46735 4 zand en grind:   

46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 3.2 

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.1 

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 2 

46751   Grth in chemische produkten 3.2 

46752   Grth in kunstmeststoffen 2 

4676   Grth in overige intermediaire goederen 2 

4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 3.2 

4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 3.1 

4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 3.2 

4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 3.1 

466 0 Grth in machines en apparaten:   

466 1 - machines voor de bouwnijverheid 3.2 

466 2 - overige 3.1 

466, 469   

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 

e.d. 2 



47 -     

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN   

47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 1 

471   Supermarkten, warenhuizen 1 

4722, 4723   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 1 

4724   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 1 

4773, 4774   Apotheken en drogisterijen 1 

4752   Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 2 

4778   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 1 

4791   Postorderbedrijven 3.1 

952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

55 -     

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING   

5510   

Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en 

congrescentra 1 

553, 552   Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 3.1 

561   

Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen 

ijsbereiding, viskramen e.d. 1 

563 1 Café's, bars 1 

563 2 Discotheken, muziekcafé's 2 

5629   Kantines 1 

562   Cateringbedrijven 2 

49 -     

49 - VERVOER OVER LAND   

491, 492 0 Spoorwegen:   

491, 492 1 - stations 3.2 

491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 4.2 

493   Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2 

493   Taxibedrijven 2 

493   Touringcarbedrijven 3.2 

494 0 

Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): 

b.o. > 1000 m² 3.2 

494 1 

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) 

b.o. <= 1000 m² 3.1 

495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

50, 51 -     

50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT   

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 

52 -     

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER   

52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:   

52241 2 - stukgoederen 4.2 

52241 7 - tankercleaning 4.2 

52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:   

52242 1 - containers 4.2 

52242 10 - tankercleaning 4.2 

52242 2 - stukgoederen 3.2 

52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 4.2 

52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 4.2 

52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 4.2 

52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1 

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2 

5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2 

5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

791   Reisorganisaties 1 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

64 -     

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE   

531, 532   Post- en koeriersdiensten 2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 1 

61 B0 zendinstallaties:   

61 B1 

- LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: 

onderzoek!) 3.2 

61 B2 - FM en TV 1 



61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 1 

64, 65, 66 -     

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN   

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 1 

41, 68 -     

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED   

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

77 -     

77 - 

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 

ROERENDE GOEDEREN   

7711   Personenautoverhuurbedrijven 2 

7712, 7739   

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 3.1 

773   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 

772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

62 -     

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

58, 63 B Datacentra 2 

72 -     

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   

721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82 -     

63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   

63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

812   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1 

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

82991   Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 4.1 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 

84 -     

84 - 

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 

VERZEKERINGEN   

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 1 

8422   Defensie-inrichtingen 4.1 

8425   Brandweerkazernes 3.1 

85 -     

85 - ONDERWIJS   

852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 2 

8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 2 

86 -     

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG   

8610   Ziekenhuizen 2 

8621, 8622, 

8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1 

8691, 8692   Consultatiebureaus 1 

871 1 Verpleeghuizen 2 

8891 2 Kinderopvang 2 

37, 38, 39 -     

37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING   

3700 A0 

RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking 

voorbezinktanks:   

3700 A1 - < 100.000 i.e. 4.1 

3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 4.2 

3700 B rioolgemalen 2 

381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1 

381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1 

381 C Vuiloverslagstations 4.2 

382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:   



382 A2 - kabelbranderijen 3.2 

382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1 

382 A5 - oplosmiddelterugwinning 3.2 

382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 4.2 

382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 

382 B Vuilstortplaatsen 4.2 

382 C0 Composteerbedrijven:   

382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 4.2 

382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2 

382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 4.1 

382 C5 - GFT in gesloten gebouw 4.1 

94 -     

94 - DIVERSE ORGANISATIES   

941, 942   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 1 

9491   Kerkgebouwen e.d. 2 

94991 A Buurt- en clubhuizen 2 

94991 B Hondendressuurterreinen 3.1 

59 -     

59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE   

591, 592, 601, 

602   Studio's (film, TV, radio, geluid) 2 

5914   Bioscopen 2 

9004   

Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, 

evenementenhallen 2 

9321   Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 4.2 

8552   Muziek- en balletscholen 2 

85521   Dansscholen 2 

9101, 9102   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 

91041   Dierentuinen 3.2 

91041   Kinderboerderijen 2 

931 0 Zwembaden:   

931 1 - overdekt 3.1 

931 2 - niet overdekt 4.1 

931 A Sporthallen 3.1 

931 B Bowlingcentra 2 

931 C Overdekte kunstijsbanen 3.2 

931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 4.2 

931 E Maneges 3.1 

931 F Tennisbanen (met verlichting) 3.1 

931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 3.1 

931 H Golfbanen 1 

931 I Kunstskibanen 3.1 

931 0 Schietinrichtingen:   

931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 4.1 

931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 2 

931 2 - binnenbanen: boogbanen 1 

931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 4.2 

931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 4.1 

931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 3.1 

931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 2 

932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 3.1 

9200   Casino's 2 

92009   Amusementshallen 2 

93299   Modelvliegtuig-velden 4.2 

93 -     

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING   

96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1 

96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 3.1 

96012   Chemische wasserijen en ververijen 2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 2 

96013 B Wasserettes, wassalons 1 

9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

9603 0 Begrafenisondernemingen:   

9603 1 - uitvaartcentra 1 

96031 2 - begraafplaatsen 1 



96032 3 - crematoria 3.2 

9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 2 

9609 A Dierenasiels en -pensions 3.2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 

 



Bijlage 2  Beeldkwaliteitsplan

  bestemmingsplan Saasveld de Lenne       349



1

2e Concept 

Beeldkwaliteitsplan

de Lenne Saasveld

3 november 2020



2

Inleiding

Saasveld is gelegen in een kleinschalig essenlandschap in 
een kenmerkend Twents coulissenlandschap. De bebou-
wing lag rondom de es aan slingerende wegen en had in 
dit landschap een verspreid karakter. Waar de wegen sa-
menkomen zijn concentraties van bebouwing ontstaan, 
vaak rond groene open ruimten of een brink. In loop der 
tijd zijn deze oude bebouwingsconcentraties door verschil-
lende uitbreidingslocaties aan elkaar gegroeid tot het hui-
dige dorp Saasveld. De Drosteweg - Gravenallee is daarin 
het verbindend element waar alle locaties aan verbonden 
zijn.

Aan de Drosteweg, ter hoogte van de Saasvelderbeek, is 
ruimte voor de bouw van circa 15 woningen. De bomen-
structuur langs de Drosteweg blijft behouden. Langs de 
beek komt een groenstructuur en er blijft een doorkijk 
vanaf de Drosteweg naar het twentse landschap behou-
den. Binnen dit groene raamwerk kunnen circa 15 wonin-
gen gebouwd worden waarbij de richting van de Droste-
weg dominant is in de stedenbouwkundige opzet.

In dit beeldkwaliteitsplan staan, vanuit dit ruimtelijke prin-
cipe, beeldkwaliteitseisen voor de bebouwing, voor erfaf-
scheidingen tussen openbaar en prive terrein en voor de 
inrichting van de openbare ruimte. 
Beeldkwaliteit werkt op verschillende niveaus en de crite-
ria zullen per niveau beschreven worden. 

Het gemeentelijke welstandsbeleid is beschreven in de 
nota omgevingskwaliteit. Dit plan is een nieuwe ontwikke-
ling waarvoor een eigen beeldkwaliteitsplan noodzakelijk 
is. De gemeente hecht veel waarde aan vroegtijdig over-
leg over de bouwplannen. Voorafgaand aan de indiening is 
het mogelijk om bouwplannen in relatie tot dit beeldkwa-
liteitsplan met de stadsbouwmeester te bespreken. 



3Eikenlaan

De buurt

Om het landschap te verbinden met de Drosteweg 
is er een groene ruimte langs de Saasvelderbeek 
en langs de bestaande woning gepland. Om de be-
staande bomen langs de Drosteweg in te passen, 
staat de nieuwe woonbebouwing op gepaste af-
stand van de bestaande bomen.
De sfeer van het dorp is de basis voor de woning-
bouw op deze locatie. Dat betekent dat het eind-
beeld dorpse, twentse woningbouw in een ont-
spannen setting is.

Beeldkwaliteitseisen De buurt :

• De verschijningsvorm is dorps, vrijstaande en 
twee onder een kapwoningen hebben 1 bouw-
laag met een kap. De rijenwoningen hebben 2 
bouwlagen met een kap.

• Elke vrijstaande woning verschilt van de naast-
gelegen woning en is indvidueel herkenbaar. 
Twee onder een kapwoningen mogen identiek 
onder de kap zijn maar mogen niet gelijk zijn 
aan de aangrenzende woningen. 

• De woningen moeten in de rooilijn gebouwd 
worden.

• De woningen zijn op straat georiënteerd.
• Bij een hoeksituatie dienen de naar de openba-

re weg en/of openbaar groen toegekeerde ge-
vels als voorgevels te worden ontworpen, voor-
zien van ramen en  voorzien van bijvoorbeeld 
de entree van de woning of een erker.
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De woning

Uitgangspunt is een eindbeeld met dorpse, twent-
se woningbouw in een ontspannen setting.

Beeldkwaliteitseisen De woning :

• De woningen hebben een zadeldak, schilddak 
of een mansardedak (geknikt dak). Een woning 
met een plat dak of lessenaarsdak is niet toe-
gestaan.

• De woningen zijn gedekt met matte, gebak-
ken pannen in de kleuren zwart, donkergrijs of 
oranje - rood (genuanceerd).

• De gevelkeur is een gedekte aardetint in de 
kleuren varierend van (licht)bruin, roodbruin 
tot (donker)rood en anthraciet.

• Gevels richting de openbare ruimte zijn samen-
hangend en representatief vormgegeven.

• De detaillering is zorgvuldig en afgestemd op de 
architectuur van de woning.

• Toegevoegde elementen, zoals dakkapellen, 
erkers en aanbouwen, zijn ondergeschikt en 
vormgegeven in de lijn van de architectuur van 
het geheel.

• Zij- en achtertuinen die grenzen aan openbaar 
groen of grenzen aan de openbare weg moeten 
een natuurlijke erfafscheiding hebben. Bijvoor-
beeld een haag. Houten en betonnen schuttin-
gen zijn hier niet toegestaan. Een te begroeien 
open gaas constructie is toegestaan.

mansardedak                 zadeldak 

detaillering zorgvuldig afgestemd op de architectuur        matte, oranje dakpannen

moderne twentse woning      variatie in rijwoningen  
(bron: Building design)
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Bottelroosstraat

De straat

Dorpse, twentse woningbouw in een ontspannen 
setting.

Beeldkwaliteitseisen De straat :

• De woonstraat wordt uitgevoerd met een ge-
bakken klinker, rood bruin genuanceerd, ver-
gelijkbaar met de verharding van de Drosteweg 
ter hoogte van Bruins.

• toepassen van streekeigen en inheemse be-
planting in de openbare ruimte.

groene erfafscheidingen als een zij- of achtertuin grenst aan openbaar groen

houten en betonnen schuttingen zijn   gebakken klinker rood - bruin genuanceerd         
alleen toegestaan op tussengrenzen
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Hardenbergerweg 5

7731 HA Ommen

mobiel +31 633 367 127

e-mail info@mikismaathuis.nl

website www.mikismaathuis.nl
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