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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
Voor u ligt de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de ontwikkeling aan de Nordhornsestraat 
in Denekamp. De ontwikkeling heeft concreet betrekking op de aanleg van een zonnepanelenveld 
nabij de woning van dhr. L. Roeleveld (hierna initiatiefnemer). De ontwikkeling is momenteel in 
strijd met het geldend bestemmingsplan.  
 
De gemeente Dinkelland heeft op 10 augustus 2020 in haar principebesluit aangegeven dat de 
voorgenomen ontwikkeling middels een aanvraag van een omgevingsvergunning met buitenplanse 
afwijking (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) mogelijk kan worden gemaakt. Daarbij heeft de 
gemeente aangegeven dat de aanvraag voor omgevingsvergunning vergezeld moet zijn van een 
ruimtelijke onderbouwing.  
 
Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin. 

1.2 Projectgebied 
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Dinkelland, nabij de woning aan de 
Nordhornsestraat 142 en de provinciale weg N342. Het betreffend perceel ligt ten oosten van het 
bedrijventerrein Denekamp. Ook bevinden zich woningen in de nabije omgeving van het perceel 
waar het zonnepanelenveld gerealiseerd wordt.  
 
Het perceel waarop het zonnepanelenveld gerealiseerd wordt, staat kadastraal bekend als 
gemeente Denekamp, sectie P en perceelnummer 1956. Het perceel heeft een perceeloppervlakte 
van 5.000 m² en een omtrek van 461 m. In figuur 1.1 is de ligging van de planlocatie weergegeven 
(rood gemarkeerd).  

 
Figuur 1.1: ligging van de planlocatie (Bron: Atlasvanoverijssel.nl).  

Het stuk grond waarop het zonnepanelenveld ontwikkeld zal worden heeft een oppervlakte van 
circa 3.000 m². Het zonneveld heeft volgens het landschappelijk inrichtingsplan een omvang van 
circa 1.125 m². Het perceel wordt aan de zuidzijde begrenst door bomen en een tankstation. 
Aangrenzend aan het perceel bevindt zich de woning van de initiatiefnemer. In figuur 1.2 wordt het 
betreffend perceel weergegeven, waarbij het plangebied rood is omkaderd.  
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 Figuur 1.2: luchtfoto van het betreffend perceel (Bron: Ruimtelijke plannen). 

1.3 Huidige situatie 
Op de gronden waarop het zonnepanelenveld wordt gerealiseerd bevindt zich geen bebouwing. Het 
betreft een stuk agrarische cultuurgrond (weiland). De gronden zijn in eigendom van de 
initiatiefnemer. In figuur 1.3 is een vooraanzicht opgenomen van de betreffende gronden. 

 
Figuur 1.3: vooraanzicht van het perceel waarop het zonnepanelenveld wordt gerealiseerd (Bron: Google Maps, 
Streetview).  

1.4 Vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ 
Het plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’. Dit bestemmingsplan 
is door de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland vastgesteld op 18 september 2010. In figuur 
1.4 wordt een fragment weergegeven van de verbeelding van het geldend bestemmingsplan, 
waarbij het plangebied rood is omkaderd.  
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Figuur 1.4: Fragment van de verbeelding van het geldend bestemmingsplan (bron: Ruimtelijke plannen). 
 
Het geldend bestemmingsplan kent aan het plangebied de enkelbestemming ‘Agrarisch – 1’ toe, 
evenals de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – lpg’. De voor ‘Agrarisch – 1’ aangewezen gronden 
zijn in eerste instantie bestemd voor het agrarisch gebruik. Er mogen op de agrarische gronden – 
indien een bouwvlak aanwezig is - enkel bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van 
agrarische bedrijven worden gebouwd. Dit bouwvlak ontbreekt in voorliggend geval. Ten aanzien 
van de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – lpg’ geldt dat op de gronden ter plaatse van deze 
aanduiding geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten gebouwd mogen worden.  
 
Het voornemen bestaat om op de voor ‘Agrarisch – 1 ‘ aangewezen gronden een zonnepanelenveld 
te realiseren. Dit is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het geldende bestemmingsplan 
bevat geen relevante afwijkingsmogelijkheden en/of wijzigingsbevoegdheden. Om de ontwikkeling 
mogelijk te maken is een herziening van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft echter de bevoegdheid om op grond van artikel 
2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo van het geldende bestemmingsplan af te wijken. Hiervoor dient er 
een omgevingsvergunning te worden aangevraagd en dient de aanvraag een goede ruimtelijke 
onderbouwing te bevatten.  
 
Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin. 

1.5 Opzet van de ruimtelijke onderbouwing 
In de volgende hoofdstukken is het project nader toegelicht. In eerste instantie wordt ingegaan op 
het project zelf (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 stilgestaan bij het van belang 
zijnde overheidsbeleid (rijks/provinciaal en gemeentelijk beleid). In hoofdstuk 4 wordt aandacht 
besteed aan diverse omgevingsaspecten zoals geluid, archeologie, externe veiligheid, parkeren etc. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project. Tot slot 
wordt in hoofdstuk 6 de conclusie beschreven.  
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2 Projectomschrijving 

2.1 De toekomstige situatie 
De initiatiefnemer is voornemens nabij zijn woning een zonnepanelenveld met circa 500 PV-
panelen aan te leggen. Het betreft een zonnepanelenveld die hoofdzakelijk gaat fungeren ten 
behoeve van een te realiseren elektrische laadstation bij het tankstation Roeleveld Rolink aan de 
Nordhornsestraat 138 te Denekamp. De hoogte van de opstelling van zonnepanelen bedraagt 1 m 
en het betreft een oost-west opstelling.  
 
Ten behoeve van de ontwikkeling is er een landschappelijk inrichtingsplan gemaakt door Borgerink 
Groendesign waarbij de aanleg van het zonnepanelenveld landschappelijk is ingepast. Als gevolg 
van de ontwikkeling wordt er een boerenhaag geplaatst met een lengte van 41 meter en 150 cm 
hoog. De boerenhaag bestaat uit de volgende beplanting: 

 Veldesdoorn – Acer campestre – 210 stuks; 
 Liguster – Ligustrum ovalifolium – 210 stuks; 
 Groene beuk – Fagus sylvatica – 210 stuks; 
 Plantmaat 80-100, 9stuks/m1, dubbele plantrij. 

Ook wordt als gevolg van de ontwikkeling een houtsingel van 40 x 4 meter zonder overstaanders 
geplaatst. De houtsingel bestaat uit: 

 Veldesdoorn – Acer campestre – 20 stuks; 
 Gewone hulst – Ilex aquifolium – 10 stuks; 
 Kardinaalmuts – Euonymus europaeus – 20 stuks; 
 Meidoorn – Crataeagus monogyna – 20 stuks; 
 Gele kornoelje – Cornus mas – 20 stuks; 
 Sleedorn – Prunus spinosa – 20 stuks; 
 Plantmaat 80-100, 1st/m2, 3 plantrijen. 

 
In figuur 2.1 wordt een fragment weergegeven van het inrichtingsplan. Het plan is als bijlage 1 
bijgevoegd opgenomen bij deze ruimtelijke onderbouwing.  
 

 
2.1: Situatie ontwerptekening van de beoogde ontwikkeling (bron: Borgerink Groendesign)  



Ruimtelijke onderbouwing – Nordhornsestraat Denekamp 
 

9 
 

3 Beleid 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
Vooropgesteld wordt dat het Rijksbeleid geen concrete relevantie heeft voor voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing. Wel kan in het algemeen gesteld worden, dat het voornemen in 
overeenstemming is met de door het Rijk vastgestelde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Aangezien de Ladder van duurzame 
verstedelijking hierin een bijzondere positie inneemt, wordt hieraan concreet aandacht besteed. 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een nieuwe 'stedelijke 
ontwikkeling' die met een omgevingsvergunning ex art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo 
(buitenplanse afwijking) wordt mogelijk gemaakt, moet worden aangetoond dat er sprake is van 
een behoefte. Deze ruimtelijke onderbouwing bevat daartoe een beschrijving van de behoefte aan 
die ontwikkeling. Indien de ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt buiten het bestaand stedelijk 
gebied, dan dient tevens gemotiveerd te worden motivering waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame 
Verstedelijking' genoemd.  
 
De ladder van duurzame verstedelijking is alleen van toepassing bij een stedelijke ontwikkeling 
(artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Een stedelijke ontwikkeling is in het Bro 
gedefinieerd als 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. Onder andere 
stedelijke voorzieningen is er sprake van een stedelijke ontwikkeling, indien het gaat om: 

 accommodaties voor maatschappelijke functies zoals een school, zorgcomplex, 
sportfaciliteiten of een crematorium; 

 accommodaties voor religie zoals een kerk of moskee; 
 accommodaties voor cultuur zoals bijvoorbeeld een museum; 
 accommodaties voor leisure zoals een hotel of bioscoop; 
 accommodaties voor recreatie. 

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat functies zoals een zonnepark (zonnepanelenveld) onder de (oude) 
ladder, niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt beschouwd.1 Gelet op het feit dat het in 
de voorliggende ruimtelijke onderbouwing gaat om een zonnepanelenveld, is de onderhavige 
ontwikkeling niet aan te merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De toetsing aan de ladder 
voor duurzame verstedelijking kan achterwege blijven. 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de beoogde ontwikkeling in overeenstemming is met zowel het 
Rijksbeleid als de ladder van duurzame verstedelijking.  

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie Overijssel 
De Omgevingsvisie Overijssel geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van Overijssel 
weer. Hierin worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, 
ondergrond en natuur in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De 
Omgevingsvisie is onder andere een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode draden' 
bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel. De ambities in het kader 
van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een duurzame 
energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter benutten van 

 
1 ECLI:NL:RVS:2019:178 
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ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur. Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet 
op het vergroten van de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) is daarbij van belang, waarbij een vitaal en samenhangend stelsel van gebieden 
met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt ontwikkeld. Ook de ontwikkeling van een continu en 
beleefbaar watersysteem, het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische 
cultuurlandschappen en het contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken, zijn ambities 
op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het zorgvuldig inpassen van nieuwe initiatieven heeft als 
doel om de samenhang in en de identiteit van een gebied te versterken en nieuwe kwaliteiten te 
laten ontstaan. Een zichtbaar en beleefbaar landschap en het behouden en waar mogelijk 
verbreden van het bestaande aanbod aan woon-, werk- en mixmilieu's betreffen ruimtelijke 
kwaliteitsambities. 
 
De ambitie van de provincie Overijssel is dat elk project bijdraagt aan de versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en dat nieuwe initiatieven worden verbonden met 
bestaande kwaliteiten. De Catalogus Gebiedskenmerken, die per gebiedstype beschrijft welke 
kwaliteiten behouden, versterkt en ontwikkeld moeten worden, is daarbij een instrument om te 
sturen op ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van sociale kwaliteit is het koesteren en het gebruik 
maken van 'noaberschap' de ambitie, evenals het stimuleren van culturele identiteit van de 
provincie Overijssel, zowel lokaal als regionaal. Duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed (bijv. 
herbestemmen/hergebruik monumenten en karakteristieke bebouwing) hoort hierbij. Het realiseren 
van sociale kwaliteit wordt gedaan door het actief betrekken van bewoners bij projecten en het 
bieden van ruimte aan initiatieven van onderop. 

3.2.2 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. De 
keuze voor inzet van deze instrumenten is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de 
Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven 
welke instrumenten de provincie zal inzetten om de verschillende onderwerpen van provinciaal 
belang te realiseren.  
 
Op 21 april 2020 is de ‘handreiking zonnevelden’ vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van 
Overijssel. De provinciale verordening (artikel 2.1.8) is het vertrekpunt voor deze handleiding. De 
handreiking is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, omwonenden van een zonneveld en voor 
gemeenten om hen te ondersteunen bij de ruimtelijke afweging voor zonnevelden, bij het ontwerp 
van een kwalitatief goed zonneveld en bij het gesprek over het realiseren van voldoende en 
passende kwaliteit. In de handreiking staan drie vragen centraal: 

1. OF: Zijn zonnevelden nodig?  
2. Waar: Waar moeten zonnevelden worden gerealiseerd? 
3. Hoe: Hoe moeten zonnevelden in de groene omgeving worden gerealiseerd? 

 
Artikel 2.1.8 van de provinciale Omgevingsverordening verplicht de toepassing van de 
Kwaliteitsimpuls zonnevelden, waaronder de zonneladder. De zonneladder geeft de 
voorkeursvolgorde aan bij de verdeling van de opwekopgave voor zonne-energie. Naar aanleiding  
van ervaringen in de afgelopen jaren en het coalitieakkoord is de zonneladder scherper en 
specifieker gemaakt, wat een striktere toepassing mogelijk maakt. De Overijsselse zonneladder en 
aanpak kent drie treden: 

1. Stimuleren; 
2. Combineren; 
3. Limiteren. 

 
Een multifunctionele invulling van een zonneveld in de groene ruimte is uitgangspunt (trede 1 en 
2). De derde trede is pas aan de orde wanneer trede 1 en 2 niet mogelijk zijn, wat uit een 
deugdelijke motivering naar voren moet komen. Onderhavige ontwikkeling kan worden aangemerkt 
als een kleine, goed ingepaste zonneveld met een omvang van circa 1.125 m² (0,1 ha) en de plek 



Ruimtelijke onderbouwing – Nordhornsestraat Denekamp 
 

11 
 

waar het gerealiseerd wordt is op de dorpsrand van Denekamp. De ontwikkeling past daarom in 
trede 1. Zonnevelden die in trede 1 vallen worden door de zonneladder gestimuleerd. 
 
Verder is in de omgevingsverordening, voor de groene omgeving, de Kwaliteitsimpuls Zonnevelden 
opgenomen. Dit beleid geeft ruimte om zonnevelden te ontwikkelen op daarvoor geschikte locaties. 
Onder de voorwaarde dat daarmee tevens kwaliteit wordt gerealiseerd. Toepassing is aan de orde 
als projecten in het landelijk gebied worden gerealiseerd. De Kwaliteitsimpuls Zonnevelden is 
gebaseerd op vier principes uit het provinciaal ruimtelijk beleid: 

1. Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik (Zonneladder); 
2. Passendheid in of bijdragend aan het landschap; 
3. Beperken en compenseren van de effecten op landschap en ecologie; 
4. Evenwichtige verdeling van lusten en lasten door realisatie van maatschappelijke 

meerwaarde. 
Meerwaarde kan worden aangetoond vanuit de volgende criteria: 

a. De mate waarin sprake is van meervoudig ruimtegebruik (combinaties met andere 
functies) 

b. Maatregelen die getroffen worden om de impact te beperken en/of te compenseren 
c. De mate waarin wordt aangesloten op de karakteristieken van het gebied 

(gebiedseigen/gebiedsvreemd) 
d. Bijdrage aan maatschappelijke doelen (in ieder geval aan de provinciale doelen ten aanzien 

van duurzaamheid, maar ook aan draagvlak in de omgeving, bijdrage aan 
maatschappelijke cohesie, (financiële) bijdragen aan maatschappelijke opgaven, enz.) 
 

De extra investering in ruimtelijke kwaliteit is geformuleerd als een bijzondere vorm van de 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving zoals die is opgenomen in artikel 2.1.6 van de 
Omgevingsverordening. In de balans tussen ontwikkeling en kwaliteitsinvestering mag rekening 
gehouden worden met feit dat een zelfstandige opstelling voor zonnepanelen alleen als tijdelijk 
gebruik kan worden toegestaan. Aan de andere kant geldt dat er wel degelijk sprake is van 
langdurige impact op de omgeving omdat het tijdelijke gebruik een periode van niet meer dan 25 
jaar kan beslaan. Deze regeling voor zonnevelden in de Omgevingsverordening wordt begeleid met 
een handreiking aan gemeenten en initiatiefnemers, een voorbeeldenboek en informatieve 
bijeenkomsten. 
 
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is er een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld 
waarin de aanleg van het zonneveld landschappelijk goed en zorgvuldig wordt ingepast. In het 
inrichtingsplan is te zien dat naast het zonneveld er geïnvesteerd wordt in de omgeving om de 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse te versterken. Dit wordt gedaan door middel van het toevoegen van 
gebiedseigen landschapsmaatregelen. Hierdoor wordt geacht dat de voorgenomen ontwikkeling 
voldoet aan de eisen van de Kwaliteitsimpuls Zonnevelden. 
 
Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Overijssel  
Ook de Provincie Overijssel streeft naar verduurzaming en de hiervoor benodigde (grootschalige) 
productie van duurzame energie om aan de nationale energie-transitie te kunnen bijdragen. Om 
deze doelstelling te behalen heeft de provincie Overijssel, een Programma Nieuwe Energie 
Overijssel, evenals een kwaliteitsimpuls zonne-energie opgesteld, waarin zowel gehoor aan de 
noodzaak tot het opwekken van zonne-energie, alsmede structurerende richtlijnen voor het 
opwekken van deze energievorm in veldopstelling gegeven worden. Deze worden in het 
onderstaande nader toegelicht.  
 
In 2016 is de provincie Overijssel samen met kernpartners van start gegaan met de ontwikkeling 
van het Programma Nieuwe Energie Overijssel. Dit programma heeft als doel om in 2023 20% 
hernieuwbare energie te realiseren en besparings- en efficiencymaatregelen in verschillende 
sectoren te stimuleren. Het tussenresultaat bestaat uit vijf thematische contouren (hernieuwbare 
energie, gebouwde omgeving, industrie en bedrijven, duurzame mobiliteit, lokale initiatieven) met 



Ruimtelijke onderbouwing – Nordhornsestraat Denekamp 
 

12 
 

daarin een eerste inventarisatie van ideeën en projecten. Deze vijf contouren vormen nog geen 
gezamenlijk programma maar geven inzicht in de eerste ideeën en beoogde projecten per thema.  
 
Met betrekking tot zonne-energie is de doelstelling 2-3 petajoule (PJ) in 2023. Dit betekent 
maximaal 1.000 hectare aan oppervlak. Dat is minder dan 1% van het oppervlak van Overijssel. 
Als indicatieve verdeling is 40% op daken aangehouden en 60% in veldopstellingen. De doelstelling 
van 600 hectare aan veldopstellingen in 2023 lijkt realiseerbaar met een 100-200 hectare 
momenteel in de pijplijn, maar de eerste projecten moeten nog wel gerealiseerd worden. Van groot 
belang is om hiervoor een sterk maatschappelijk en politiek draagvlak (juist ook in de 
gemeenteraden) te verkrijgen. Het tijdig betrekken van stakeholders en een transparante, open 
communicatie zijn hierbij essentieel om vertragingen te voorkomen.  
 
Het zonnepanelenveld aan de Nordhornsestraat in Denekamp levert via de opwekking van 
duurzame energie een bijdrage aan duurzaamheidsdoelstelling die de Provincie Overijssel voor 
2023 heeft gesteld. Het levert daarnaast actief een bijdrage aan de bewustwording van het 
maatschappelijk belang voor duurzame opwek van energie, waardoor onomkeerbare 
duurzaamheidsmaatregelen getroffen kunnen worden. Het zonnepanelenveld is daarnaast bedoeld 
voor een elektrische laadstation bij het bestaande tankstation aan de Nordhornsestraat 138 te 
Denekamp, waardoor gesproken kan worden van een combinatie met andere functies. 

3.2.3 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 
Op grond van het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel kan worden bepaald of een initiatief 
mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden. Dit is ook van toepassing op 
initiatieven voor zonnevelden. De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke 
kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de Omgevingsvisie Overijssel 2017 geschetst in 
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. Om de ambities van 
de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

 generieke beleidskeuzes;  
 ontwikkelingsperspectieven;  
 gebiedskenmerken.  

 
Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.  
 
Generieke beleidskeuzes  
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan 
wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde 
voorziening. Ook wordt in deze fase het zgn. principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 
gehanteerd. Hierin komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaand bebouwd gebied wordt benut, 
voordat er uitbreiding in de groene omgeving kan plaatsvinden.  
 
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden 
voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond 
(aardkundige en archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve 
veehouderij, begrenzing van Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk 
Nederland en verbindingszones enzovoorts. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.  
 
Ontwikkelingsperspectieven 
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. 
In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de 
groene en stedelijke omgeving. Met dit spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van 
de in de visie beschreven beleids- en kwaliteitsambities.  
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De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar 
waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald 
in de ontwikkelingsperspectieven.  
 
Gebiedskenmerken  
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch 
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden 
en – opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling 
krijgt. Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het 
uitgevoerd kan worden. 
 

 
Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: provincie Overijssel)  

 
Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel  
Indien het concrete initiatief aan de Nordhornsestraat, wordt getoetst aan de Omgevingsvisie 
Overijssel ontstaat globaal het volgende beeld.   
 
Generieke beleidskeuzes  
Of een ontwikkeling nodig of mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. Hierbij 
is onder andere het uitgangspunt van zorgvuldig en zuinig gebruiken van ruimte van belang die 
ervoor staat dat in eerste instantie bestaande bebouwing en bebouwde percelen wordt benut, voordat 
er nieuwbouw in de groene omgeving plaatsvindt.  
 
Het plangebied is gelegen net buiten de bebouwde kom van Denekamp. Er wordt een 
zonnepanelenveld gerealiseerd op een onbebouwd perceel (weiland) dat hoort bij de woning aan de 
Nordhornsestraat 142 in Denekamp. De locatie heeft een agrarische functie, echter worden er op 
het perceel geen agrarische activiteiten verricht. Hierdoor is de agrarische functie niet langer 
primair. Met de realisering van het zonnepanelenveld wordt het perceel optimaal benut ten 
behoeve van het naastgelegen tank- en laadstation, wat in overeenstemming is met het principe 
van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik dat is opgenomen in de provinciale omgevingsvisie. Het 
geeft invulling aan de verduurzaming van het bedrijf en het transport. Gelet op de zonneladder 
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gaat zon op dak voor ten opzichte van de inzet van agrarische gronden. Het aanwezige 
dakoppervlak van het tankstation is grotendeels ongeschikt voor het aanbrengen van zonnepanelen 
vanwege de licht constructie, schaduwwerking van een groenwal en aanwezigheid van bestaande 
apparatuur op het dakoppervlak. Hierdoor wordt er gebruikgemaakt van de naastgelegen 
agrarische gronden. De beoogde ontwikkeling voldoet daarmee aan het principe van zuinig en 
zorgvuldig ruimtegebruik uit de provinciale omgevingsvisie.  
 
Tot slot maakt het plangebied deel uit van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. De 
kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente zijn de grote mate van 
kleinschaligheid, het groene karakter en het samenhangend complex van beken, essen, kampen en 
moderne ontginningen. Voorliggende ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op de 
kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente, omdat de zonnepanelen nog altijd 
eenvoudig te verwijderen zijn. Het landschap wordt niet aangetast. Bovendien wordt er naast de 
aanleg van de zonnepanelen geïnvesteerd in het landschap ter plaatse door gebiedseigen 
landschapselementen toe te voegen. 
 
Verder zijn er in het kader van de "generieke beleidskeuzes" geen aspecten die nadere  
onderbouwing behoeven. Het plan voldoet aan de gestelde generieke beleidskeuzes. 
 
Ontwikkelingsperspectieven  
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn 
geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving. In dit geval zijn uitsluitend 
de ontwikkelingsperspectieven voor de Groene Omgeving van belang. In figuur 3.2 is een fragment 
van de kaart van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven. 
Het plangebied is met een rode markering aangegeven. 
 

 
Figuur 3.2: Ontwikkelingsperspectief ‘Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap’ (Bron: provincie 
Overijssel).  
 
Voor het plangebied geldt het ontwikkelperspectief ‘Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap’. Dit ontwikkelingsperspectief 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 provincie wil in dit 
ontwikkelingsperspectief dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, maar ook die voor 
de andere sectoren nadrukkelijk worden verbonden met behoud en versterking van 
cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. Schaalvergroting in de landbouw en 
opwekking van hernieuwbare energie krijgen ruimte in het ontwikkelingsperspectief ‘Wonen en 
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werken in het kleinschalige mixlandschap’, onder de voorwaarde van zorgvuldige inpassing in het 
kleinschalige landschap. Ruimte kan verdiend worden door te investeren in kwaliteitsvoorwaarden.  
 
Met name de verschuiving van eenzijdige volumeproductie en kostprijsreductie naar specialisatie 
en omgevingsgericht ondernemen in de landbouw is hier kansrijk voor het behouden van een 
sterke concurrentiepositie. Waardevermeerdering ontstaat door het benutten van de specifieke 
gebiedskwaliteiten, en van het maatschappelijk draagvlak voor kwaliteitsproductie en -producten. 
Ook verbreding van economische activiteiten op het erf, bijvoorbeeld met zorg, recreatie of 
landwinkels, krijgt de ruimte. Door directe verkoop bij de boer ontstaan korte ketens en meer 
waardering voor het agrarisch product. 
 
In dit ontwikkelingsperspectief zijn ook plekken waar, door de ruimtelijke structuur van het 
landschap, de beschikbare milieuruimte of reeds aanwezige bebouwing, de ontwikkelruimte van 
agrarische bedrijven beperkt is. Hier liggen ontwikkelkansen voor andere vormen van bedrijvigheid 
(denk aan dienstverlenende zelfstandigen zonder personeel) die de ruimtelijke structuur 
versterken. Binnen dit ontwikkelingsperspectief kunnen nieuwe functies een plek krijgen op 
bestaande vrijkomende erven waar dit tevens maatschappelijke opgaven als behoud en 
ontwikkeling van cultuurhistorie, natuur en landschap ondersteunt. Zo worden vitaliteit en 
omgevingskwaliteit in samenhang versterkt. 
 
Voorliggende ontwikkeling heeft betrekking op het aanleggen van een zonnepanelenveld op een 
perceel dat bestemd is voor agrarische doeleinden (weiland). De ontwikkeling wordt 
landschappelijk ingepast, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing. 
Door de toevoeging van landschapselementen, o.a. boerenhaag en houtsingel, wordt het landschap 
ter plaatse versterkt. De opwekking van hernieuwbare energie is ook concreet benoemd binnen het 
ontwikkelingsperspectief, onderhavig plan geeft hier invulling aan. Geconcludeerd kan worden dat 
voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met de opgaven van het ontwikkelingsperspectief 
‘Wonen en werken in het kleinschalig landschap’.  
 
Gebiedskenmerken 
Voor het plangebied gelden de volgende gebiedskenmerken: 

 natuurlijke laag: Dekzandvlakte en ruggen; 
 laag van het agrarisch cultuurlandschap: Oude hoevenlandschap; 
 lust- en leisurelaag: Donkerte. 

 
Het plangebied is gelegen buiten de bebouwde kom van Denekamp. De natuurlijke laag, de laag 
van het agrarische cultuurlandschap en de lust- en leisurelaag zijn zichtbaar in het plangebied. De 
stedelijke laag is niet zichtbaar, omdat het plangebied in het buitengebied is gelegen en in of op de 
gronden er geen bebouwing aanwezig is.  
 
Met voorliggende ontwikkeling is een inrichtingsplan opgesteld, waarmee de aanleg van het 
zonnepanelenveld landschappelijk wordt ingepast. Er wordt rekening gehouden met de natuurlijke 
laag en met de laag van het agrarisch cultuurlandschap. Daarnaast wordt door de toevoeging van 
landschapselementen de laag van het agrarisch cultuurlandschap versterkt, wat in 
overeenstemming is met de ambities van deze laag. Ten aanzien van de lust- en leisurelaag en het 
bijbehorend gebiedskenmerk ‘Donkerte’ blijft het gebied donker en geschikt om in de nacht naar de 
sterrenhemel te kijken. In de figuren 3.3, 3.4 en 3.5 wordt een fragment gegeven van de 
gebiedskenmerkenkaart met de betreffende lagen. Het plangebied wordt met een rode markering 
aangegeven. 
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Figuur 3.3: natuurlijke laag ‘Dekzandvlakte en ruggen’ (Bron: provincie Overijssel).  
 

 
Figuur 3.2: laag van het agrarisch cultuurlandschap ‘Oude hoevenlandschap’ (Bron: provincie Overijssel).  
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Figuur 3.3: lust- en leisurelaag ‘Donkerte’ (Bron: provincie Overijssel).  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de voorliggende ontwikkeling volledig in overeenstemming is met 
het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde 
provinciaal ruimtelijk beleid. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Mijnomgevingsvisie Dinkelland 

De gemeenteraad van de gemeente Dinkelland heeft op 31 maart 2021 'MijnOmgevingsvisie 
Dinkelland' vastgesteld. Deze visie gaat over de toekomst van de leefomgeving van de gemeente 
Dinkelland, waarbij wordt ingegaan op diverse thema's (o.a. leefbaarheid, gezondheid, veiligheid 
en duurzaamheid). De visie geeft aan hoe de gemeente Dinkelland en samenleving willen sturen. 
Wat moet er behouden worden, wat moet er versterkt worden en wat moet er worden ontwikkeld.  

De omgevingsvisie 'MijnOmgevingsvisie Dinkelland' gaat uit van vier kernprincipes. Dit zijn 
manieren van werken: werkwijzen die altijd gelden. De vier principes zijn: 

1. We doen het samen; 

2. We geven het goed voorbeeld; 

3. We wentelen niet af op volgende generaties; 

4. We combineren zoveel mogelijk functies, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt 
gebruikt. 

De gemeente Dinkelland wil een economische sterk buitengebied met veel verschillende functies, 
waarin alle bewoners en gebruikers aan hun trekken komen. Het Twentse landschap van Dinkelland 
is een uniek coulisselandschap met houtwallen, singels, essen, ontginningen, natuurgebieden en 
landgoederen. Dit landschap draagt in grote mate bij aan de identiteit van de streek. De 
houtwallen en singels vormen verbindingen van natuurgebied naar natuurgebied die voor veel 
planten en dieren belangrijk zijn. Kortom zowel mensen als dieren voelen zich hier thuis. Het is 
voor iedereen belangrijk om een sterk en mooi buitengebied te behouden. 

In het buitengebied van Dinkelland komen veel verschillende functies voor die allemaal ruimte 
nodig hebben. Zoals landbouw, natuur, toerisme en bedrijvigheid, recreatie en ook wonen. 
Daarnaast vragen nieuwe functies om ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld de hernieuwbare opwekking van 
energie en de vraag naar voldoende waterberging. 

Al deze functies leggen samen veel druk op het buitengebied. Daarom het uitgangspunt: de goede 
functies op de goede plek. Combinaties van functies zullen nodig zijn, om alles aan bod te laten 
komen. De gemeente Dinkelland streeft naar een buitengebied met een mooie balans tussen het 
landgebruik, de leefbaarheid en de kwaliteit van landschap, bodem, water en lucht. Dat maakt het 
buitengebied sterker en is gunstig voor de leefbaarheid. Dit wordt gedaan samen met de inwoners, 
partners en de gebruikers. 
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De speerpunten voor het buitengebied zijn: 

 toekomstgerichte agrarische sector waarbij duurzamere landbouw wordt gestimuleerd; 

 goede staat van landschap en biodiversiteit waarbij we samenwerking zoeken met de 
landbouw; 

 kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is met respect voor landschap en natuur. 

 

Naast de speerpunten wordt er in de omgevingsvisie gesproken over de waardenkaart die het 
buitengebied van de gemeente Dinkelland verdeeld in verschillende types landschappen. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen:  

- donkergroen gekleurd landschap; 
- middelgroen landschap; 
- lichtgroen gekleurd landschap; 
- groen gearceerde gebieden. 

 
Het plangebied is gelegen in het lichtgroen gekleurd landschap. Dit zijn landschappen waar in de 
afgelopen 80 tot 100 jaar veel is veranderd en waar de lagere landschapswaarde ruimte voor 
ontwikkeling biedt. Dit zijn bijvoorbeeld de heide-of veen-ontginningen met een hoge dynamiek. 
Hier moet worden ingespeeld op de schaal van het landschap, het agrarische karakter, gemengde 
functies, bouwwijze en inrichting die in de omgeving gebruikelijk is, opgeruimd landschap, 
geclusterde bebouwing, heldere structuren, verbeteren van de biodiversiteit en op het vasthouden 
van water. 

 
Toets en conclusie 
Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om de aanleg van een zonnepanelenveld op 
agrarische gronden mogelijk te maken. Zoals reeds beschreven zijn de daken van het elektrische 
laadstation niet toereikend om in voldoende zonnepanelen te voorzien. Hierdoor wordt gebruik 
gemaakt van de agrarische gronden. Deze gronden bevinden zich in een lichtgroen gekleurd 
landschap waar ruimte is voor ontwikkelingen, omdat er een lagere landschapswaarde geldt. Door 
de aanleg van het zonnepanelenveld kan er duurzame energie worden opgewekt, waarmee 
elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden. Het zonnepanelenveld wordt landschappelijk 
goed en zorgvuldig ingepast en er wordt geïnvesteerd in het landschap waardoor de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving wordt versterkt. Dit wordt gedaan door het toevoegen van gebiedseigen 
landschapselementen. Het landschap wordt hierdoor versterkt en er wordt bijgedragen aan het 
meer duurzaam maken van het buitengebied van de gemeente Dinkelland. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met de 
omgevingsvisie van de gemeente Dinkelland. 
 

3.3.2  Zonneveldenbeleid  
In april 2019 heeft de gemeente Dinkelland het zonneveldenbeleid vastgesteld. Kleinschalige 
initiatieven voor een veldopstelling, die alleen voorzien in de eigen energiebehoefte van de 
initiatiefnemer, kan worden besloten om medewerking te verlenen, wanneer er geen 
mogelijkheden zijn om de aanwezige daken te beleggen met zonnevelden. Daarvoor zijn de 
richtlijnen die in deze notitie staan beschreven niet direct van toepassing. In dat geval is het 
reguliere gemeentelijke ruimtelijke toetsingskader van toepassing.  
 
Het initiatief (500 panelen voor eigen energiebehoefte) valt onder de omschrijving van een 
kleinschalig initiatief waarop het gemeentelijke zonnevelden beleid niet van toepassing is. De 
genoemde uitgangspunten in het gemeentelijke beleid over participatie van de omgeving en 
kwaliteitsinvestering investering gelden derhalve niet voor het kleinschalige initiatief. Uiteraard zal 
er wel sprake moeten zijn van een goede ruimtelijke/landschappelijke inpassing. Daarnaast wordt 
het uitgangspunt gehanteerd dat zonnevelden tijdelijk bestaan. Dit uitgangspunt wordt gehanteerd, 
omdat men op langere termijn verwacht geen veldopstelling meer nodig te hebben vanwege 
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innovatie en prijsdaling, waardoor andere voordelige vormen van energieopwekking gaan ontstaan. 
In navolging van het provinciale beleid geldt er derhalve een maximale tijdsduur van 25 jaar. 
 
Toets en conclusie 
Voorliggende ontwikkeling heeft betrekking op de aanleg van een zonnepanelenveld op een perceel  
aan de Nordhornsestraat te Denekamp in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. Het  
plangebied kent een oppervlakte van circa 3.000 m². Het zonnepanelenveld zal een omvang 
hebben van circa 1.125 m², waardoor dit te omschrijven is als een kleinschalig initiatief waarop het 
gemeentelijke zonnevelden beleid niet van toepassing is. De zonnepanelen worden zo aangelegd 
dat deze na 25 jaar – indien nodig – eenvoudig te verwijderen zijn. Daarnaast wordt de aanleg van 
het zonnepanelenveld landschappelijk goed en zorgvuldig ingepast en wordt het landschap ter 
plaatse versterkt door het toevoegen van gebiedseigen landschapselementen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de aanleg van een zonnepanelenveld aan de Nordhornsestraat in 
Denekamp voldoet aan het gestelde beleid voor zonnepanelen vanuit de gemeente Dinkelland. 
 

3.3.3  Nota ‘De casco benadering in Noordoost-Twente’ 
De gemeente Dinkelland heeft de beleidsnota 'De casco-benadering in Noordoost-Twente' 
vastgesteld. Het Nationaal Landschap Noordoost Twente is een gebied met zeldzame en unieke 
landschapskwaliteiten. Het is een gebied met stuwwallen, bronnen, beken en fraaie 
cultuurlandschappen. Kernkwaliteit is het waardevolle cultuurlandschap met een variatie in open en 
een kleinschalig besloten landschap. Schaalvergroting in de grondgebonden landbouw staat op 
gespannen voet met deze kleinschaligheid. Het verdwijnen van landschapselementen op 
perceelsgrenzen tast het kleinschalige groene karakter aan en leidt tot een afname van 
landschapsdiversiteit. De gemeente Dinkelland heeft samen met de provincie Overijssel en de 
gemeenten Tubbergen, Losser en Oldenzaal 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.  

Om vorm en inhoud te geven aan deze ambitie is een generieke methode ontwikkeld: de casco 
benadering. Voor de gemeente is de casco-benadering te gebruiken als beoordelingskader voor 
ingrepen in het landschap. Aan de hand van de casco-kaart (figuur 3.4) kan bezien worden of 
landschappelijke structuren deel uitmaken van het casco. Het plangebied is globaal zwart omlijnd.  

 

 
Figuur 3.4: Fragment casco-kaart (bron: www.overijssel.nl/cascokaart) 

Op basis van de casco-kaart kan vastgesteld worden of het landschapselement tot het casco 
behoort of niet; daaruit volgen drie mogelijk aanvragen op basis van het casco, dit zijn: 
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1. Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op 
een lijn uit de cascokaart. 

2. Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de 
initiatiefnemer wil compenseren op een andere plek dan aangegeven op de cascokaart. 

3. Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te 
compenseren element ligt of op de cascokaart, zo niet dan is de een aanvraag een combinatie 
met situatie 2 (afwijking compensatie). 

 
Toets en conclusie 
Volgens de casco-kaart in figuur 3.4 behoort het plangebied zich deels toe tot de Casco en deels 
niet. Bij delen van het plangebied die zich tot de Casco toebehoren mogen de elementen ter 
plaatse hiervan niet verplaatst worden. Bij delen van het plangebied die zich niet tot de Casco 
toebehoren mogen de elementen wel verplaatst worden. Middels voorliggende ontwikkeling worden 
er echter geen elementen verplaatst of verwijderd, sterker nog: er worden elementen toegevoegd 
in de vorm van een houtsingel en een boerenhaag. Geconcludeerd kan worden dat voorliggende 
ontwikkeling volledig in overeenstemming is met het bepaalde in de Nota ‘De casco benadering in 
Noordoost-Twente. 
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4 Omgevingsaspecten 

4.1 Vormvrije mer-beoordeling 
Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 juli 2017 
zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de m.e.r.-procedure eenduidiger en 
overzichtelijker te maken, alsmede het aspect milieueffectrapportage explicieter te behandelen in 
aanvragen. Dit besluit heeft tot doel het vaststellen van mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen 
ten gevolge van een activiteit binnen de aanvraag. 
 
Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen hoe om te 
gaan met dit besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het Besluit 
milieueffectrapportage wordt benoemd, maar onder de gestelde drempelwaarden blijft, volstaat 
een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het Besluit 
milieueffectrapportage wordt benoemd en bovendien de gestelde drempelwaarden overstijgt, is de 
betreffende aanvraag m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een m.e.r.-rapportage op moeten worden 
gesteld. 

Toets en conclusie 
Er wordt middels deze ruimtelijke onderbouwing de aanleg van een zonepanelenveld mogelijk  
gemaakt. De ontwikkeling is concreet beschreven in hoofdstuk 2. Het huidige gebruik van het 
plangebied is agrarisch. Het aanleggen van een zonnepanelenveld wordt niet expliciet benoemd in 
de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage.  

Het was lang onduidelijk of een zonnepark (zonnepanelenveld) valt onder het Besluit 
milieueffectrapportage. Uit de uitspraak van de Raad van State (ABRvS 14 augustus 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:2770) blijkt dat dit niet het geval is. Deze uitspraak gaat over een zonnepark 
waarvoor via de kruimelgevallenregeling een omgevingsvergunning is verleend. Het park bevat 
ongeveer 22.500 zonnepanelen en enkele trafostations. De Raad van State geeft aan dat een 
zonnepark niet onder de reikwijdte van het Besluit milieueffectrapportage valt. Een zonnepark is 
volgens de Raad geen: 

 landinrichtingsproject, 
 geen stedelijk ontwikkelingsproject en ook 

 geen industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm 
water. 

Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als in de 
zin van het Besluit m.e.r. Het Besluit milieueffectrapportage vormt geen belemmering voor 
voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

4.2  Bedrijven en Milieuzonering 
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. Die onderlinge afstand moet 
groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft 
twee doelen: 

 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 
gevoelige functies; 

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

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 
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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/wijzigingsplan mogelijk is. 
 
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het 
omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In figuur 4.1 zijn de 
richtafstanden weergegeven. 

 
Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (bron: VNG). 

Toets en conclusie 
Voorliggende ontwikkeling heeft betrekking op de aanleg van een zonnepanelenveld. Het 
plangebied bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. Hierdoor wordt uitgegaan 
van het omgevingstype ‘rustige woonwijk/buitengebied’.  

Interne werking 
Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie(s) binnen het plangebied hinder ondervinden van 
bestaande functies in de omgeving en andersom of de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering of 
ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven aantasten. Een zonnepanelenveld is geen 
milieugevoelig object. Geacht wordt dat het zonnepanelenveld geen hinder ondervindt van de 
bestaande functies in de omgeving. 

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 
ontwikkeling. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate 
wordt aangetast. 

Een zonnepanelenveld is geen milieubelastend object. Ten aanzien van de transformatieomvormer 
die enigszins geluid produceert geldt dat er een geluidshinder kan ontstaan voor geluidsgevoelige 
functies in de omgeving van het zonnepanelenveld. Volgens het zonneveldenbeleid dient er voor 
grootschalige zonnepanelenvelden een afstand van 100 meter tussen een zonneveld en een 
gevoelige functie te bestaan om een goed woon- en leefklimaat te garanderen voor de gevoelige 
functie.  

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft niet betrekking op een grootschalig zonneveld waarop 
het zonneveldenbeleid van toepassing is, maar op een kleinschalig zonneveld ten behoeve van 
eigen voorziening. Dit betekent dat er in plaats van de geadviseerde afstand van 100 meter in het 
zonneveldenbeleid gekeken moet worden naar de VNG uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’. Een 
transformatieomvormer wordt niet expliciet benoemd in de VNG uitgave. Er kan echter aansluiting 
worden gezocht bij ‘elektriciteitsdistributiebedrijf’, aangezien de opgewekte elektra middels het 
laadstation doorverkocht zal worden naar gebruikers van elektrische voertuigen.  

Op basis van de VNG uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ geldt voor een 
elektriciteitsdistributiebedrijf met een transformatievermogen van minder dan 10 MVA (10.000 
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kilowatt) een grootste richtafstand van 30 meter voor het aspect ‘Geluid’. Voor een 
elektriciteitsdistributiebedrijf met een transformatievermogen tussen 10 en 100 MVA (10.000 
kilowatt en 100.000 kilowatt) geldt een grootste richtafstand van 50 meter voor het aspect 
‘Geluid’. De transformatieomvormer van de zonnepanelenveld in onderhavig geval kan vergeleken 
worden met de laatste categorie, waardoor een afstand geldt van 50 meter tussen de 
transformatieomvormer en bestemmingsplangrens van omliggende woningen.  

De transformatieomvormer in voorliggende ontwikkeling wordt geplaatst tussen het elektrische 
laadstation en de zonnepanelen. In figuur 4.2 wordt de ligging van de transformatieomvormer 
weergegeven. 

 
Figuur 4.2: locatie transformatieomvormer (bron: Google Maps).  

De beoogde locatie voor het transformatieomvormer is gelegen op een afstand van minimaal 100 
meter vanaf de dichtstbijzijnde gevoelige functies (woningen) in de omgeving van het plangebied. 
Dit betekent dat er voldaan wordt aan de richtafstand van 50 meter en geacht wordt dat het woon- 
en leefklimaat van omliggende woonfuncties niet wordt aangetast.  

Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ geen belemmering vormt 
voor voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 
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4.3 Geluid 
In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, c.q. 
een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de geluidsbelasting op de 
gevels van geluidsgevoelige objecten, voor zover deze geluidsgevoelige objecten zijn gelegen 
binnen een zonering van een industrieterrein, wegen en/of spoorwegen. 

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies: 

 Woningen. 
 Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal). 
 Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische 
kleuterdagverblijven, etc. 

Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende functies, 
anderzijds betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe milieugevoelige 
functies. 

Toets en conclusie 

Een zonnepanelenveld is geen geluidsgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder. 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘Geluid’ geen belemmering vormt voor voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing. Voor wat betreft geluidsproductie is reeds in paragraaf 4.2 een 
toelichting verschaft.  

4.4 Bodem 
Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) 
Besluit bodemkwaliteit. Bij een ruimtelijk plan moet worden bepaald of de bodemkwaliteit van het 
betreffende gebied geschikt is voor het beoogde gebruik. Hiervoor is er sprake van een wettelijke 
verplichting om informatie over de bodemkwaliteit te inzichtelijk te maken. Hierbij is het van 
belang te weten of er mogelijk sprake is van een bodemverontreiniging, of er gezondheidsrisico's of 
ecologische risico's zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets aan te doen. 
Op basis van de Woningwet, de Wabo en bijbehorende regelgeving gelden de volgende 
uitzonderingen voor de bodemonderzoekplicht: 

• als het gaat om bouwwerken die de grond niet raken of het bestaande, niet 
wederrechtelijke gebruik wordt gehandhaafd; 

• het bouwwerk een te verwezenlijken bebouwingsoppervlakte heeft van ten hoogste 50 m²; 
• als het gaat om het bouwen van bouwwerken waarin niet (nagenoeg) voortdurend mensen 

zullen verblijven (Woningwet, artikel 8, derde lid). Hierbij wordt een verblijftijd van minder 
dan 2 uur gehanteerd; 

• als B&W vrijstelling verlenen omdat er al voldoende gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit bekend zijn, bijvoorbeeld op basis van een reeds eerder uitgevoerd 
bodemonderzoek (maximaal 5 jaar oud en waarbij het gebruik sindsdien niet is gewijzigd). 

Toets en conclusie 
Het plangebied bestaat uit een weiland waarbij geen indicaties zijn dat er sprake is van bodem 
en/of grondwatervervuiling. Het gebruik van het plangebied als zonnepanelenveld heeft geen milieu 
hygiënische invloed op de bodemkwaliteit van de betreffende gronden. Een bodemonderzoek kan 
derhalve achterwege blijven. 

4.5 Externe veiligheid 
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. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het 
gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het daarbij om risicovolle bedrijven, vervoer 
gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen.  

Toets en conclusie 
Een zonnepanelenveld is niet een gevoelige bestemming. Een toetsing naar externe veiligheid kan 
in principe achterwege blijven. Het toekomstige zonnepanelenveld wordt echter voor een deel 
gerealiseerd in een veiligheidszone die op basis van het geldende bestemmingsplan geldt voor het 
naastgelegen tankstation. Volgens de regels van het geldende bestemmingsplan mogen er in deze 
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veiligheidszone geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten gebouwd worden. Een 
zonnepanelenveld is niet aan te merken als een kwetsbare of beperkt kwetsbare object.  
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘Externe veiligheid’ geen belemmering vormt voor 
voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

4.6 Luchtkwaliteit 
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 meer de 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).  

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 en PM2,5). 
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: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;  
 woningen: 3000 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.  

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.  

Toets en conclusie 
In voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt de aanleg van een zonnepanelenveld mogelijk 
gemaakt. De aanleg van een zonnepanelenveld wordt niet benoemd in de regeling NIBM. Een 
toename in de verkeersbewegingen als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling is denkbaar, 
echter zal dit niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit. De verkeersbewegingen hebben immers 
betrekking op elektrische auto ’s die niet milieubelastend zijn. 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘Luchtkwaliteit’ geen belemmering vormt voor 
voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

4.7 Natuurwaarden 
Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot 
aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie van het 
plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De 
wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet natuurbescherming) en provinciale regelgeving (NNN 
in provinciale verordening. 
 
Toets 
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Op 9 maart 2021 is er een Quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de 
ontwikkeling aan de Nordhornsestraat (nabij 142) in Denekamp. Dit rapport is als bijlage 2 bij 
voorliggende ruimtelijke onderbouwing bijgevoegd. De resultaten van dit onderzoek worden in de 
navolgende alinea’s besproken.  
 
Natuur Netwerk Nederland  
Het Nederlands Natuurnetwerk (NNN, voormalig EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. 
De EHS is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de NNN geldt 
het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied aantasten. Gelet op de afstand (minimaal 1,8 km) tussen 
het onderzoeksgebied en de NNN en feit dat de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit als 
lokaal wordt beschouwd, heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de NNN. 
 
Natura 2000 
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). 

Nederland heeft een vergunningenstelsel toegepast. 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). 
 
Het plangebied ligt op minimaal 2,2 kilometer meter afstand van Natura 2000-gebied. Het meest 
nabij gelegen Natura 2000-gebied, is het Natura 2000-gebied Dinkelland.  
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect 
op instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als 
gevolg van bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van 
geluid, trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie.  
 
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het 
plangebied en Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen 
activiteiten is lokaal en gelet op de afstand tussen het plangebied en het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied is een negatief effect uitgesloten. 
 
Beoordeling stikstof 
Het plangebied ligt op minimaal 2,2 kilometer afstand van stikstofgevoelige habitattypen in een 
Natura 2000- gebied. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de afstand 
tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten zal leiden tot een uitstoot van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. 
Deze conclusie wordt getrokken op basis van ervaring met het opstellen van stikstofberekeningen 
voor vergelijkbare projecten, zoals qua omvang als afstand tot Natura 2000-gebied. Nader 
onderzoek, zoals een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht. 
 



Ruimtelijke onderbouwing – Nordhornsestraat Denekamp 
 

27 
 

Soortenbescherming  
Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder 
andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. 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.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, en tot een weinig geschikt functioneel leefgebied voor beschermde 
dieren. Mogelijk benutten sommige algemene en weinig kritische vleermuis-, vogel- en 
grondgebonden zoogdiersoorten het plangebied als foerageergebied, en bezetten grondgebonden 
zoogdiersoorten er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen 
verblijfplaats in het plangebied, amfibieën bezetten geen (winter)rust- of voortplantingsplaats en er 
nestelen geen vogels in het plangebied. Voor de beschermde grondgebonden zoogdiersoorten die 
een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten , en die mogelijk gedood 
worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van 
vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van 
een ruimtelijke ontwikkeling.    Het aantasten van de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor beschermde dieren, leidt niet tot wettelijke consequenties. 

 
Conclusie  
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader  
van soortbescherming. Vanwege de lokale invloedsfeer en de ligging buiten beschermd 
(natuur)gebied, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader 
van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 
ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen 
voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden.   
 

4.8 Archeologie en cultuurhistorie 
Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als doel 
het archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar archeologische 
waarden voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er archeologische waarden 
aanwezig zijn dient er een archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd, voordat er 
bodemingrepen plaatsvinden. 

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet 1988. 
Een deel van de monumentenwet 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 werking treedt. Tot die tijd blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 
gelden als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet. 

Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord zijn verplicht rekening te houden met de archeologische relicten die in het 
plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch 
vooronderzoek. 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.  

Archeologie 
De gemeente Dinkelland beschikt over een eigen archeologische verwachtings- en advieskaart 
(RAAP Archeologisch Adviesbureau, 2007). Deze kaart maakt voor het grondgebied van de  
gemeente inzichtelijk waar archeologische resten zich (kunnen) bevinden. In figuur 4.2 is een 
uitsnede van de archeologische verwachtings- en advieskaart opgenomen. Het plangebied is 
aangegeven door middel van een rode markering. 
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Figuur 4.3: Archeologische verwachtings- en advieskaart (bron: RAAP Archeologisch Adviesbureau). 

Toets en conclusie 
Het plangebied is gelegen binnen het gebied ‘dekzandwelvingen en -vlakten’ waarbij een 
middelmatige verwachting dan wel advies geldt. Een archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk 
voor ontwikkeling onder de 5000 m2 en/of ondieper dan 40 cm. De ontwikkeling overschrijdt deze 
normen niet. Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘Archeologie’ geen belemmering vormt 
voor voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

Cultuurhistorie 
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. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de 
Monumentenwet 1988 (die nog geldt als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet). Deze wet is vooral 
gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties.  

Toets en conclusie 

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van provincie Overijssel blijkt dat in het plangebied  
geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig zijn. Daarnaast wordt het 
zonnepanelenveld landschappelijk ingepast, het een en ander is reeds beschreven in hoofdstuk 2 
van deze ruimtelijke onderbouwing. Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘Cultuurhistorie’ 
geen belemmering vormt voor voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

4.9 Water 
Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in 
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ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte 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). 
 
Waterbeleid 
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een 
stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk 
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de 
stroomgebiedbeheerplannen). 
 
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening 
richtinggevend voor ruimtelijke plannen. 
 
Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn 
Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk 
regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk 
Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in 
ruimtelijke plannen. 
 
Waterbeheerplan 2016-2021 
 
Watersysteem 
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. 
Dit betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en 
stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties 
vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere 
generaties. Het principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, 
provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor 
het op orde brengen van het watersysteem. 
 
Afvalwaterketen 
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een 
goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door 
rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op 
oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert 
zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van 
het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van 
infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, 
draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe 
"eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van 
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als 
infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage 
gewenst. 
 
Watertoetsproces 
Op 1 maart 2021 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 3. Op basis 
van de watertoets is de standaard waterparagraaf van toepassing. Het waterschap geeft met 
inachtneming van deze uitgangspunten een positief advies. 
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4.10 Verkeer en parkeren 
 
Verkeer 
Het plangebied wordt ontsloten via de Nordhornsestraat. Dit betreft een provinciale N weg (N342), 
waarbij een maximumsnelheidsregime geldt van 80 km/u. Het zonnepanelenveld zal worden 
gebruikt voor de elektrische laadstation voor elektrische auto’s aan de Nordhornsestraat 138 in 
Denekamp. Geacht wordt dat een (beperkte) toename in het aantal verkeersbewegingen eenvoudig 
over deze weg kan worden opgevangen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect 'verkeer' geen vormt voor voorliggende ruimtelijke 
onderbouwing.   
 
Parkeren 
Middels voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt de aanleg van een zonnepanelenveld 
mogelijk gemaakt. De aanleg van een zonnepanelenveld zorgt niet voor een toename in de 
parkeerbehoefte in het gebied.  
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘Parkeren’ geen belemmering vormt voor voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing. 
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5 Economische uitvoerbaarheid 

Het project is een particulier initiatief. De uitvoering van het plan is voor eigen rekening en risico 
van de initiatiefnemer. De procedurele kosten voor de gemeente worden gedekt uit de leges.  
 
Het risico op planschade wordt, gelet op de aard van de beoogde ontwikkeling, nihil geacht. 
Eventuele planschade is voor rekening van initiatiefnemer. Met initiatiefnemer is hiertoe een 
planschadeovereenkomst afgesloten. 
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op een perceel agrarisch cultuurgrond ter 
hoogte van de Nordhornsestraat 142 te Denekamp. 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 15 februari 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 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 uitgesloten worden.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, en tot een weinig geschikt functioneel leefgebied voor beschermde dieren. 
Mogelijk benutten sommige algemene en weinig kritische vleermuis-, vogel- en grondgebonden 
zoogdiersoorten het plangebied als foerageergebied, en bezetten grondgebonden zoogdiersoorten er een 
vaste rust- en voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied, amfibieën 
bezetten geen (winter)rust- of voortplantingsplaats en er nestelen geen vogels in het plangebied. 
    
Voor de beschermde grondgebonden zoogdiersoorten die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten , en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.  Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.      
 

Het aantasten van de functie van het plangebied als foerageergebied voor beschermde dieren, leidt niet tot 
wettelijke consequenties.   
 
Samenvattende conclusie:  
Het plangebied vormt een paardenweide en bestaat volledig uit een intensief beheerd grasland. Gelet op de 
inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een weinig geschikt functioneel leefgebied voor 
zeldzame- en kritische (grondgebonden) diersoorten en als een ongeschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten beschouwd. Afhankelijk van de tijd van het jaar, waarin de voorgenomen activiteiten 
uitgevoerd worden, kan een beschermd dier gedood worden en een vaste rust- en voortplantingsplaats van 
een beschermd dier beschadigd en vernield worden, als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren, die mogelijk gedood worden en waarvan de vaste 
(winter)rust- en/of voortplantingsplaats  beschadigd of vernield wordt, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen omdat de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 
ontwikkeling. Het aantasten van de functie van het plangebied als foerageergebied voor beschermde dieren, 
leidt niet tot wettelijke consequenties.   
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op een perceel agrarisch cultuurgrond ter 
hoogte van de Nordhornsestraat 142 te Denekamp. 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 Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland). 
 
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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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd ten westen van de Nordhornsestraat 142 te Denekamp. Het ligt in het 
buitengebied net ten noordoosten van de woonkern Denekamp. Op onderstaande afbeelding wordt de 
globale ligging van het plangebied weergegeven op een topgrafische kaart. 
  

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een paardenweide en bestaat volledig uit een intensief beheerd grasland. Het grasland 
bestaat uit een monocultuur van raaigras en wordt intensief beheerd (bemesten, maaien en afvoeren 
maaisel). Het grenst aan de westzijde aan doorgaande weg (Nordhornsestraat), aan de noordzijde aan 
agrarisch cultuurland en aan de oost-, en zuidzijde aan opgaande beplanting in de vorm van zomereiken. Op 
onderstaande afbeelding wordt een luchtfoto van het plangebied weergegeven, evenals de begrenzing van 
het onderzoeksgebied. Tijdens het veldbezoek lag er enkele centimeters aan sneeuw in het plangebied. Voor 
een impressie van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. 
  

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat zonnepanelen te plaatsen op een perceel grasland. Om het perceel landschappelijk 
in te passen, wordt een houtsingel tussen de Nordhornsestraat en het plangebied aangelegd en wordt een 
struweelhaag (boerenhaag genoemd op onderstaande afbeelding) aangelegd langs de noordrand. Er worden 
geen bomen geveld tijdens uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Op onderstaande afbeelding wordt 
een verbeelding van het wenselijke eindbeeld gegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld. 
 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Plaatsen zonnepanelen en leggen kabels; 

• Aanleg beplanting; 

• Exploitatie zonnepark; 
 

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 voortplantingsplaatsen 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 
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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.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het plaatsen 
van de zonnepanelen en het aanleggen van beplanting. 
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan intensief beheerd 
agrarisch cultuurland, doorgaande verharde weg en woonerf. Het is niet aannemelijk dat beschermde 
waarden buiten het plangebied negatief beïnvloed worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op 
een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke consequenties. 
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 

4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied 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 1,8 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of 
Groene ontwikkelingszone 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 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de groene 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 Natura 2000 
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. 
 

1,8 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0409&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl
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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 opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura 2000-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.  
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 2,2 kilometer meter afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij 
gelegen Natura 2000-gebied, is het Natura 2000-gebied Dinkelland. Op onderstaande afbeelding wordt de 
ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
   

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
Stikstofgevoelige habitattypen 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar het Natura 2000-gebied Dinkelland bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
stikstofgevoelige habitattypen.  
 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 

2 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand 
tussen het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is een negatief effect uitgesloten. 
 
Beoordeling Stikstof  
Het plangebied ligt op minimaal 2,2 kilometer afstand van stikstofgevoelige habitattypen in een Natura 2000-
gebied. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen het plangebied 
en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot 
een van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Deze conclusie wordt getrokken op basis van ervaring met 
het opstellen van stikstofberekeningen voor vergelijkbare projecten, zoals qua omvang als afstand tot Natura 
2000-gebied. Nader onderzoek, zoals een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht.  
 
Wettelijke consequenties  
Op basis van voorliggend onderzoek kunnen de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten 
niet met zekerheid vastgesteld worden. Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten 
met zekerheid 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 uitgesloten worden.  
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING 
 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen die 
bruikbaar zijn voor deze studie.  
 
Het plangebied vormt een paardenweide en bestaat volledig uit een intensief beheerd grasland. De inrichting 
en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, 
maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 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 (soms) 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 15 februari 2021 tijdens de 
daglichtperiode (ochtend) bezocht onder winterse omstandigheden met een laag sneeuw van enkele 
centimeters. 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) 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; 

• 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; 
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), maar slechts enkele vogelsoorten kunnen een bezet nest 
hebben in deze tijd van het jaar (o.a. nijlgans, kerkuil, Turkse tortel). Zomergasten houden zich in deze tijd 
van het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus bevinden zich 
meestal nog wel in de directe omgeving van de nestplaats.   
  
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. 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, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Sommige grondgebonden diersoorten bezetten de voortplantingsplaats nog omdat 
ze nog zogende jongen hebben, maar de meeste grondgebonden zoogdieren hebben al zelfstandige jongen 
die de voortplantingsplaats verlaten hebben. Veel grondgebonden zoogdieren benutten de 
voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de voortplantingsperiode. 
 
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 beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten 
de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats. Sommige vleermuizen in 
winterrust zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er zijn ook vleermuizen die open en bloot 
aan de binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen 
lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. 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 matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën bezetten de winterrustplaats in deze tijd van het jaar en 
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond,  
of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.  
  
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. 
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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 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied uitsluitend als foerageergebied. Er nestelen geen vogels in het plangebied. Het agrarisch 
beheerde grasland dicht bij een grote doorgaande weg wordt als een ongeschikte nestlocatie voor 
weidevogels als kievit of wulp beschouwd.  Mogelijk broeden er vogels in de bomen die rond het plangebied 
staan, maar eventueel aanwezige bezette nesten worden niet negatief beïnvloed als gevolg van de aanleg 
van de zonnepanelen. Er zijn in deze bomen rondom het plangebied geen oude of potentiële nesten van 
roofvogels of uilen waargenomen. 
 
Door het plaatsen van zonnepanelen in het plangebied tijdens de voortplantingsperiode, worden geen 
bezette vogelnesten in of rondom het plangebied beschadigd en vernield. Door het omvormen van het 
grasland naar zonnepark neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor sommige 
vogelsoorten af. 
  
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Omvormen grasland in zonneweide; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat beschermde grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie 
bezetten in het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied 
vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische beschermde 
grondgebonden zoogdiersoorten als vos, ree, haas en veldmuis. Voorgenoemde soorten benutten het 
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten veldmuizen er een rust- en/of 
voortplantingslocatie. Veldmuizen bezetten een rust- en voortplantingslocatie in holen en gaten in de grond.  
 
Door het aanleggen van het zonnepark (grondverzet), worden mogelijk veldmuizen verwond of gedood en 
worden mogelijk vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Door het benutten van het 
plangebied als zonnepark, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden 
zoogdieren niet aangetast, mits deze toegang houden tot het park. De ondergrond van het park zal komen te 
bestaan uit extensief beheerd grasland, zonder intensieve bemesting.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Vergraven grond; 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied 
waargenomen. Gebouwen en overige bebouwing ontbreken in het plangebied. Mogelijk aanwezige 
verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen en gebouwen net buiten het plangebied, worden niet negatief 
beïnvloed door de aanleg en gebruik van het zonnepark. 
 
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; 
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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 geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk vliegen vleermuizen over het plangebied, terwijl ze 
foerageren rond de randen en kronen van bomen die net buiten het plangebied staan.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen 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 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, 
wordt het agrarisch cultuurland niet als functioneel leefgebied van amfibieën beschouwd. Intensief 
beheerd  agrarisch cultuurland heeft amfibieën niets te bieden als foerageergebied. Er wordt geen 
voortplantingsbiotoop aangetast.  
  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie verwond of gedood en 
wordt geen winterrust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.   
 
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 ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
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gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht1.  
 
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. 
 
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  
Als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten tijdens de voortplantingsperiode wordt geen 
bezet vogelnest beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied wordt weliswaar 
aangetast, maar is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Als gevolg van het 
aantasten van de functie van het plangebied als foerageergebied, wordt de functionaliteit van geen enkel 
jaarrond beschermd vogelnest negatief beïnvloed. Het aantasten van de functie van het plangebied als 
foerageergebied leidt daarom 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; 
 

 
 
 
 
 

 
1 Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  
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Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord, verwond of gedood en 
wordt geen rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect 
van het functionele leefgebied van vleermuizen. 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  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect 
van het functionele leefgebied van vleermuizen. 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; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes2 van 
vleermuizen.  
 
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; 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het 
‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. 
 
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 te voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

 
2 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Amfibieën  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen (winter)rust- 
of voortplantingsplaats 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;  
 
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. 
 
 
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; wordt niet 
aangetast  

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  Diverse soorten Niet van toepassing; er worden 
geen vogels gedood 

Geen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  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 rustplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Doden van dieren  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 
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Soortgroep  Vaste rust- 
plaats  

Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  nee  nee 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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HOOFDSTUK 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 ‘verstoren, 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 verstoren of te doden 
en om opzettelijk de vaste 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 uitgesloten worden.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, en tot een weinig geschikt functioneel leefgebied voor beschermde dieren. 
Mogelijk benutten sommige algemene en weinig kritische vleermuis-, vogel- en grondgebonden 
zoogdiersoorten het plangebied als foerageergebied, en bezetten grondgebonden zoogdiersoorten er een 
vaste rust- en voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied, amfibieën 
bezetten geen (winter)rust- of voortplantingsplaats en er nestelen geen vogels in het plangebied. 
    
Voor de beschermde grondgebonden zoogdiersoorten die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten , en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.  Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.      
 

Het aantasten van de functie van het plangebied als foerageergebied voor beschermde dieren, leidt niet tot 
wettelijke consequenties.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 

 
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 vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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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. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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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 
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Bijlage 4. Geraadpleegde 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/ 
 
 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol
https://calculator.aerius.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://pdokviewer.pdok.nl/


datum 1-3-2021
dossiercode    20210301-63-25706

Geachte heer/mevrouw Yunus Yildirim,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte 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).

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Ruimtelijke onderbouwing Nordhornsestraat Denekamp.

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese
Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

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. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 heeft verklaard dat alles naar waarheid is 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 va 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

mailto:kennisgevingwro@vechtsromen.nl
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