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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding
Voor de locatie Spittendijk ongenummerd in Denekamp is een plan ontwikkeld. De initiatiefnemers willen één
levensloopbestendige woning toevoegen binnen de bebouwde kom van Denekamp. Op grond van het huidige
bestemmingsplan is dat niet mogelijk. De ontwikkeling kan mogelijk worden gemaakt via de beleidslijn 'Nota
inbreidingslocaties 2020' van de gemeente Dinkelland. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan
noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Ligging
Het perceel is gelegen aan de Spittendijk (ongenummerd) in Denekamp. Het plangebied ligt aan de noordkant
van het centrum van Denekamp, binnen de bebouwde kom. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente
Denekamp, sectie O, nummer 5409 en heeft een oppervlakte van circa 352 m². In figuur 1.1 is de ligging van het
plangebied weergegeven.

Figuur
1.1: Ligging plangebied (bron: PDOK)
Begrenzing
De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven (blauw omkaderd). Het plangebied wordt aan de
noordzijde begrensd door detailhandel (een verfspeciaalzaak) aan de Brink 6, aan de westzijde door de tuin
behorende bij de woning Brinkstraat 46 t/m 50, aan de zuidzijde door detailhandel (computerwinkel) aan de
Brinkstraat 42 t/m 44 en de oostzijde door de Spittendijk.
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Figuur
1.2: begrenzing plangebied (bron: KadastraleKaart.com)

1.3 Vigerend bestemmingsplan
Het plangebied is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Denekamp',
vastgesteld op 9 oktober 2012. In figuur 1.3 is een fragment uit de verbeelding van dit bestemmingsplan
opgenomen. Tevens is het 'Facetbestemmingsplan parkeren Dinkelland', vastgesteld op 29-05-2018 en
'Paraplubestemmingsplan kernen gemeente Dinkelland', vastgesteld op 05-07-2021 van toepassing.

Figuur
1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Denekamp' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
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Aan het plangebied is de enkelbestemming 'Detailhandel' toegekend met een dubbelbestemming 'Waarde Archeologie' en de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop'. De gronden zijn daarmee bestemd voor
detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel, grootschalige detailhandel en/of supermarkten. Vanwege het
ontbreken van een bouwvlak, mogen er momenteel echter geen gebouwen worden gebouwd op het perceel en
mag er derhalve ook niet worden gebouwd ten behoeve van de functie wonen, omdat dit gebruik niet is
toegelaten binnen de bestemming.
Het geldende bestemmingsplan biedt daarmee geen mogelijkheid om op deze locatie een woning te bouwen. Het
bestemmingsplan biedt eveneens geen afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden waarmee medewerking aan het
plan verleend kan worden. Hieruit volgt dat een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is.

1.4 De bij het plan behorende stukken
Het onderhavige bestemmingsplan 'Denekamp, Spittendijk ongenummerd' bestaat naast deze toelichting uit de
volgende stukken.
Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1774.DENBPSPITTENDIJONG-VG01);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.

1.5 Leeswijzer
De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de huidige situatie en
het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de resultaten
van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken behandeld. In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in juridisch
opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt
ten slotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht.
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Hoofdstuk 2

Het plan

2.1 Huidige situatie
In de huidige situatie is er aan de Spittendijk ongenummerd in Denekamp sprake van een onbebouwd perceel.
Het plangebied is momenteel in gebruik als tuin behorende bij het pand aan de Brinkstraat 42 t/m 44. Het
perceel is omzoomd door schuttingen en andere omheining. In figuur 2.1 is een aanzicht opgenomen gezien
vanaf de Spittendijk.

Figuur
2.1: huidige situatie Spittendijk ongenummerd (bron: Google Streetview)

2.2 Toekomstige situatie
De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel een vrijstaande (levensloopbestendige) woning te bouwen.
De ontsluiting vindt plaats via de Spittendijk en parkeren vindt plaats op eigen terrein. De nieuwe woning sluit
zoveel mogelijk aan op de rooilijnen van de reeds bestaande woningen in de straat. In figuur 2.2 en 2.3 is een
situatietekening van de bestaande en toekomstige situatie weergegeven.
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Figuur
2.2: Bestaande (links) en toekomstige (rechts) situatie (bron: Leferink Architecten)

Figuur 2.3: Beoogde situatie (bron: Leferink Architecten)
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Hoofdstuk 3

Beleid

3.1 Rijksbeleid
3.1.1

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor de Nederlandse leefomgeving.
Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. De NOVI biedt een kader, geeft
richting en maakt keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte
uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies,
gemeenten en waterschappen ligt, kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal worden
gemaakt. Met de NOVI zet de Rijksoverheid een proces in gang waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller
en beter gemaakt kunnen worden.
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten:
Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
Duurzaam economisch groeipotentieel;
Sterke en gezonde steden en regio's;
Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.
De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven vanuit de
NOVI is combinaties te maken en win-win situaties te creëren. Soms zijn er scherpe keuzes nodig en moeten
belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:
Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies: In het verleden is scheiding van functies vaak te
rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies,
gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van de ruimte;
Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal: wat de optimale balans is tussen bescherming en
ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven
en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;
Afwentelen wordt voorkomen: het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie van inwoners zonder dat dit ten koste gaat van die
van toekomstige generaties.
Conclusie
Wonen is één van de basisbehoeften van mensen. In de Nationale Omgevingsvisie wordt aangegeven dat
iedereen in Nederland prettig moet kunnen wonen voor een redelijke prijs. Een woningvoorraad die aansluit op
de huidige en toekomstige woonbehoefte van mensen is daarom van nationaal belang.
Het huidige woningtekort en de toename van het aantal inwoners en huishoudens vraagt een groei van de
woningvoorraad (vooral in en bij de stedelijke regio’s) in een fijne, leefbare omgeving. Tussen 2019 en 2035
moet de woningvoorraad met circa 1,1 miljoen woningen worden vergroot. De primaire verantwoordelijkheid
voor de gebouwde omgeving, de woningvoorraad en de leefbaarheid ligt bij gemeenten en provincies. Het Rijk is
systeemverantwoordelijk. Het is de rol van het Rijk om de kaders te stellen, te stimuleren, eventueel te
sanctioneren, waar nodig middelen ter beschikking te stellen – bijvoorbeeld via de huurtoeslag,
hypotheekrenteaftrek of de regeling woningbouwimpuls voor gemeenten – en met gemeenten en provincies
samen te werken om (bovenlokale, inclusief grensoverschrijdende) knelpunten op te lossen en realisatie van de
nationale belangen te waarborgen.
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de toevoeging van één nieuwe woning. Zoals is beschreven ligt de
primaire verantwoordelijkheid voor de gebouwde omgeving en de woningvoorraad bij de gemeenten en
provincies. In de paragrafen 3.2.3 en 3.3.2 wordt de realisatie van de nieuwe woning getoetst aan het
provinciale beleid en aan de Woonvisie van de gemeente Dinkelland. Daarin wordt aangetoond dat het past
binnen het provinciale en gemeentelijke beleid ten aanzien van wonen. Daarmee past het plan binnen de
prioriteiten van de NOVI en kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.
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3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een nieuwe 'stedelijke ontwikkeling'
die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden aangetoond dat er sprake is van een
behoefte. De toelichting bij het bestemmingsplan bevat daartoe een beschrijving van de behoefte aan die
ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied,
bevat een toelichting tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte
kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.
De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet inzichtelijk maken of, in
relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte
moet dan worden afgewogen tegen het bestaande aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is
gehouden met het voorkomen van leegstand.
De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld
door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor
de ruimtelijke afweging met betrekking tot die ontwikkeling.
Onderhavig plan
Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van één (levensloopbestendige) vrijstaande woning mogelijk op het
perceel aan de Spittendijk in Denekamp. Op grond van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (ABRvS) van 16 september 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2921) wordt de realisatie van 11 woningen
niet aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i
van het Besluit ruimtelijke ordening. Nu er in dit geval sprake is van de realisatie van één woning is geen sprake
van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en is artikel 3.1.6, tweede lid, Bro ook niet van toepassing.
Wel geldt op grond van deze uitspraak dat ook wanneer de Ladder niet van toepassing is gemotiveerd moet
worden dat de ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en dat de ontwikkeling uitvoerbaar is.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin.

3.2 Provinciaal beleid Overijssel
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
aangehaald 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.
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.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening
Overijssel van de provincie Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt
ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de
Omgevingsvisie juridisch geborgd is.
3.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de
Omgevingsvisie Overijssel 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;
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ontwikkelingsperspectieven;
gebiedskenmerken.
Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.
Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen 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 en verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel.
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.
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.
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Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: provincie Overijssel)
Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel
Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het volgende
beeld.
Generieke beleidskeuzes
Of een ontwikkeling mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. Deze zijn vastgelegd in de
regels behorende bij de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel.
Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Lid 1: Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door
bouwen en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:
dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of
transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn benut.
Doorwerking voor voorliggend plan:
Onderhavig plan heeft betrekking op het mogelijk maken van een levensloopbestendige woning aan de
Spittendijk in Denekamp. Het plangebied ligt binnen bestaand bebouwd gebied (inbreidingslocatie). Derhalve kan
gesteld worden dat het voornemen voldoet aan de uitgangspunten van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.
Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende
gebiedskenmerken.
Doorwerking voor voorliggend plan:
In voorliggend plan wordt een (levensloopbestendige) woonkavel binnen bestaand bebouwd gebied mogelijk
gemaakt. De bebouwing wordt goed ingepast in het straatbeeld. Op basis van vorenstaande kan geconcludeerd
worden dat het voornemen een positieve bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
Artikel 2.2.2. Realisatie nieuwe woningen (lid 1 en 4)
Lid 1: Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo,
voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is
aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw.
Lid 4: De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn aangetoond
als realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en
provincie op basis van regionale afstemming.
Doorwerking voor voorliggend plan:
Voor de periode 2020-2025 is de woningbehoefte voor Denekamp, Ootmarsum en Weerselo vastgelegd op 275
woningen (100% behoefte) tot 360 (130% behoefte). Tevens is er een vrije ruimte voor 70 woningen (100%
behoefte) en 90 (130% behoefte) binnen de gemeente Dinkelland voor transformatie en knelpunten. Met
voorliggend plan wordt een levensloopbestendige woning gerealiseerd. De ontwikkeling heeft daarmee
betrekking op een kleinschalige inbreidingslocatie. Geconcludeerd wordt dat dit plan in lijn is met het woonbeleid
van de gemeente Dinkelland.
Ontwikkelingsperspectieven
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst in
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In dit geval zijn uitsluitend de
ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving van belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart
van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven.
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Figuur
3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de locatie is omlijnd (bron: provincie
Overijssel)
Het plangebied behoort binnen de Omgevingsvisie Overijssel tot het ontwikkelingsperspectief: 'Woon- en
werklocaties buiten de stedelijke netwerken'. De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd
bouwen voor de lokale behoefte aan wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid,
mits onderbouwd en regionaal afgestemd. Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-,
voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus
versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen om te anticiperen op klimaatverandering
(bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te reserveren). Van belang is de stedelijke ontwikkeling
altijd af te stemmen op de kenmerken van het watersysteem, bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en
evacuatieplannen rekening houden met risico’s op overstroming of wateroverlast. Herstructurering en
transformatie kunnen ook bijdragen aan de energietransitie (door het nemen van energie-efficiënte maatregelen
en/of het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten).
Voorliggende ontwikkeling betreft het mogelijk maken van één levensloopbestendige woning binnen bestaand
stedelijk gebouwd. Er wordt gebouwd voor de lokale behoefte. De plannen van de initiatiefnemers doen geen
afbreuk aan het eigen karakter van het gebied en leveren geen extra belemmeringen op voor andere functies in
de omgeving. Het initiatief is passend in het ontwikkelperspectief.
Gebiedskenmerken
Natuurlijke laag
De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'Dekzandvlakte en ruggen' (zie figuur 3.3).
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Figuur
3.3: Natuurlijke laag, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)
De natuurlijke laag geeft het kenmerk 'dekzandvlakte en ruggen (zie figuur 3.3). In deze gebieden is er
afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen. De daarbij horende hoogteverschillen kenmerken
de dekzandvlaktes van Overijssel.
Het onderhavige plan bevindt zich in bestaand stedelijk gebied, waardoor de kenmerken van de 'natuurlijke laag'
door de reeds aanwezige bebouwing niet meer beleefbaar zijn. Het plan heeft dan ook geen negatieve invloed
op de kenmerken uit de 'natuurlijke laag'.
Laag van het agrarisch cultuurlandschap
De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'Oude hoevenlandschap' aan het gebied toe. In
figuur 3.4 is een fragment van de betreffende kaart weergegeven.

Figuur
3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)
De ambitie is het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende erven een
18
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ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken, recreatie, mits er
wordt voortgebouwd aan kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de routes over de erven,
de erf- en landschapsbeplantingen. Het onderhavige plan bevindt zich in bestaand stedelijk gebied, waardoor de
kenmerken van de 'laag van het agrarische cultuurlandschap' door de reeds aanwezige bebouwing niet meer
beleefbaar zijn. Het plan heeft dan ook geen negatieve invloed op de kenmerken uit de 'laag van het agrarisch
cultuurlandschap'.
Stedelijke laag
De stedelijke laag kent het kenmerk 'Historische centra binnensteden' aan het gebied toe. In figuur 3.5 is een
fragment van de betreffende kaart weergegeven.

Figuur
3.5: stedelijke laag, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart voor de 'stedelijke laag' aangeduid met het gebiedstype
'Historische centra binnensteden'. De historische centra, binnensteden en landstadjes vormen de functionele en
emotionele kernen van de steden en dorpen. Ruimtelijk kenmerkend zijn de compacte bebouwingsstructuur,
veelal binnen (voormalige) omwalling en veel individuele karakterverschillen op korte afstand. De historische
centra, binnensteden en landstadjes krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op instandhouding
van het bestaande, historische patroon van wegen, bebouwing, vestingwerken en walburgen.
Als ontwikkelingen plaats vinden in historische centra, binnensteden en landstadjes, dan dragen deze bij aan
behoud en versterking de mix van functies, het historisch gegroeide patroon van wegen en openbare ruimten en
de leefbaarheid. Grote bouwopgaven, zoals bij herstructurering, inbreiding of intensivering van woon-, werk-, en
voorzieningen milieus worden ingepast met respect voor de historie, het individuele karakter van de bebouwing
en de leefbaarheid, in relatie tot de problematiek van verkeer en parkeren.
Middels dit plan wordt één nieuwe woning tussen bestaande bebouwing gerealiseerd. De woning wordt in de
rooilijn van de aanwezige bebouwing gerealiseerd en voegt zich daarmee in het bestaande bebouwingsbeeld. In
de directe omgeving is momenteel een mix aan bouwjaren aanwezig. Qua maatvoering wordt aangesloten bij de
omgeving (en de regels uit het geldende bestemmingsplan). Derhalve kan geconcludeerd worden dat de
realisatie van één levensloopbestendige woning past binnen de kenmerken van historische centra binnensteden.
Laag van de beleving
Niet van toepassing.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten planologische wijziging volledig
in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.
bestemmingsplan Denekamp, Spittendijk ongenummerd
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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 goede 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 willen kernen waar het lekker wonen is. Waar bedrijvigheid is en waar mensen werk
kunnen vinden. Maar vooral ook kernen waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en om samen te komen.
Het aantal en de soort woningen in een kern moeten passen bij de vraag. Inwoners moeten voor hun woning
zoveel mogelijk in hun eigen gemeente terecht kunnen. Ook is het belangrijk dat woningen voor elke doelgroep
bereikbaar en toegankelijk zijn.
De gemeente wil graag binnen de grenzen van een kern bouwen. In de meeste gevallen gaat het om plekken die
verbeterd moeten worden of plekken waarvan de bestaande functie vervalt. Denk hierbij aan het verdwijnen van
een bedrijf, het sluiten van een kerkgebouw of het slopen van oude woningen. Als er binnen de kern geen
plekken zijn om te bouwen, kijkt de gemeente naar bouwmogelijkheden aan de rand van een kern. Kernen zijn
verschillend in de behoefte aan woningen. De gemeente gaat samen met kernen in gesprek om te kijken wat bij
elk dorp past.
Er is verschil in hoeveel en welk soort woningen nu nodig en gewenst zijn en wat de vraag over 15 jaar is.
Huidige knelpunten zijn bijvoorbeeld betaalbare woningen voor starters en woningen voor ouderen. In de
Woonvisie kijkt de gemeente op basis van onderzoek en gesprekken met alle betrokkenen vooruit op de vraag
naar woningen. De gemeente probeert erop te sturen dat het aanbod van woningen daarop aansluit. Hierbij
houdt de gemeente de behoeften op de lange termijn en de bestaande voorraad in het oog.
Speerpunt 'Aantrekkelijk wonen'
Eén van de speerpunt uit de Omgevingsvisie is 'Aantrekkelijk wonen'. De gemeente Dinkelland wil dat het aantal
en de soort woningen in een kern passen bij de vraag. Inwoners moeten voor hun woning zoveel mogelijk in hun
eigen gemeente terecht kunnen. Ook is het belangrijk dat woningen voor elke doelgroep bereikbaar en
toegankelijk zijn.
De gemeente wil graag zoveel mogelijk binnen de grenzen van een kern bouwen. In de meeste gevallen gaat het
om plekken die verbeterd moeten worden of plekken waarvan de bestaande functie vervalt. Denk hierbij aan het
verdwijnen van een bedrijf, het sluiten van een kerk of het slopen van oude woningen. Als er binnen de kern
geen plekken zijn om te bouwen, kijkt de gemeente naar bouwmogelijkheden aan de rand van een kern. Kernen
zijn verschillend in de behoefte aan woningen.
Waardenkaart
De gemeente heeft tevens een Waardenkaart gemaakt. Deze is opgenomen in figuur 3.6. Binnen de
gemeentelijke waardenkaart behoort de planlocatie tot het gebied 'kernen met woon- en centrumfunctie'. Met
betrekking tot woningbouw wil de gemeente hier inzetten op kleinschalige woonbebouwing aan de randen en
dichtere en soms ook middelhoge bebouwing in het hart. De gemeente speelt in op compacte bebouwing in het
dorpshart en lagere woonbebouwing aan de randen.
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Figuur
3.6: Waardenkaart Dinkelland, projectlocatie zwart omlijnd (bron: gemeente Dinkelland)
Toets
De Omgevingsvisie gaat niet specifiek in op (kleinschalige) ontwikkelingen. Wel heeft de gemeente als standpunt
dat inwoners zoveel mogelijk voor hun woning in hun eigen gemeente terecht kunnen, zoals in dit plan mogelijk
wordt gemaakt. Dinkelland wil binnen de grenzen van een kern bouwen: inbreiding voor uitbreiden. Momenteel
ontbreekt het in de gemeente aan betaalbare woningen voor starters en ouderen.
Met de ontwikkeling wordt één levensloopbestendige woning mogelijk gemaakt binnen bestaand stedelijk gebied.
De voorgenomen ontwikkeling past binnen de functionele en compacte structuur van de omgeving. Daarmee
voorziet de ontwikkeling in de woningbehoefte op een inbreidingslocatie.
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling niet in strijd is met de uitgangspunten uit de gemeentelijke
Omgevingsvisie.
3.3.2

Woonvisie 2021+ gemeente Dinkelland

Op 5 juli 2021 is de nieuwe Woonvisie 2021+ vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland. De Woonvisie is
een plan, dat gaat over het realiseren van voldoende betaalbare woningen in de koopsector variërend van
rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen, vrijstaande woningen en levensloopbestendige
woningen. Daarnaast moeten er ook voldoende betaalbare en huurwoningen zijn. In de Woonvisie wordt ook de
toenemende vraag naar diverse soorten zorgwoningen meegenomen en er is aandacht voor huisvesting van
arbeidsmigranten, statushouders en woonwagenbewoners. Bovendien is er aandacht voor aanpassingen in de
bestaande woningvoorraad, zodat deze levensloopbestendiger wordt.
Meer woningen...
De gemeente Dinkelland wil inzetten op meer woningen met de juiste kwaliteit. De gemeente gaat de komende
jaren voldoende woningen bouwen om te voorzien in de verwachte vraag. De gemeente gaat uit van een
woningbehoefte van 515 woningen voor de periode 2020-2030. Daarbij zal het grootste deel van de vraag
gericht zijn op het bedienen van de lokale behoefte, maar houdt de gemeente ook rekening met de instroom van
vestigers. Gezien de huidige druk op de markt wil de gemeente Dinkelland de woningbouwopgave zoveel
mogelijk de komende vijf jaar realiseren.
Om te kunnen voorzien in de woninghoefte én als impuls voor de leefbaarheid en vitaliteit van kernen is het van
belang dat er in alle kernen van Dinkelland kan worden gebouwd. De prognose is vertaald in een
woningbouwprogramma waarbij de zachte plannen verdeeld zijn over de grote en kleine kernen:
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Dit houdt in dat ongeveer de helft van de woningbehoefte landt in de grotere kernen. In deze kernen woont
tweederde van de inwoners van Dinkelland en geldt de grootste woningbehoefte vanwege de nabijheid van
voorzieningen: iets wat met name voor senioren en de mensen met een zorgvraag een grote rol speelt.
Realisatie vindt plaats per kern (evt. gefaseerde) plannen plaats. Dus niet alles in een paar grote plannen.
Hierdoor kan goed worden bijgestuurd als dat nodig blijkt te zijn.
...met de juiste kwaliteit
In de gemeente Dinkelland krijgt inbreiding prioriteit boven uitbreiding. In overeenstemming met de Ladder voor
duurzame verstedelijking zal de nieuwbouwopgave zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom op
inbreidingslocaties plaatsvinden. Dit heeft de gemeente ook vastgelegd in de Nota Inbreidingslocaties (2020). Bij
het bouwen op inbreidingsplekken gaat de focus uit naar zogenaamde 'structuurversterkende plekken'. Dat zijn
beeldbepalende of centrale plekken in de kern of op locaties waar verbetering van belang is. Bouwen op
dergelijke plekken zorgt voor meer levendigheid, meer ruimtelijke kwaliteit en meer draagvlak voor
voorzieningen.
De gemeente Dinkelland zet in op twee doelgroepen: starters en senioren. Dit betekent onder ander het
toevoegen van betaalbare starterswoningen en levensloopbestendige woningen voor senioren. Voor voorliggend
bestemmingsplan is vooral die laatste groep relevant. Een levensloopbestendige woning is gelijkvloers en bij
voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving (de buurt of kern waar men nu woont) en dichtbij voorzieningen. Het
voordeel van nieuwbouw voor senioren is dat er ook meer doorstroming op de woningmarkt komt. Als senioren
gaan verhuizen, komen er meer bestaande ruimte woningen op de markt die geschikt zijn voor gezinnen,
waardoor er uiteindelijk ook weer meer woningen voor jonge doorstromers en starters beschikbaar komen. De
gemeente heeft daarom de ambitie om een groot deel van de nieuwbouw de komende jaren
levensloopbestendig te realiseren.
Toets
Voor de periode 2020-2030 is de woningbehoefte voor Denekamp, Ootmarsum en Weerselo vastgelegd op 275
woningen (100% behoefte), oplopend naar 360 woningen (130% behoefte). Tevens is er een vrije ruimte voor
70 woningen binnen de gemeente Dinkelland voor transformatie en knelpunten initiatieven. Met voorliggend plan
wordt één vrijstaande (levensloopbestendige) woning gerealiseerd. De ontwikkeling heeft daarmee betrekking op
een kleinschalige inbreidingslocatie. Deze krijgen, op basis van de 'Beleidsnota inbreidingslocaties gemeente
Dinkelland 2020', prioriteit (zie ook paragraaf 3.3.3 van deze toelichting).
De gemeente geeft onder meer mogelijkheden voor het realiseren van nieuwe/extra plancapaciteit indien wordt
voldaan aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden hebben onder meer betrekking op het invulling geven aan
beleidsdoelen uit de Woonvisie en het benutten van inbreidingslocaties (transformatie en herstructurering).
Geconcludeerd wordt dat dit plan in lijn is met het beleid uit de Woonvisie 2021+.
3.3.3

Nota inbreidingslocaties 2020

Bij de gemeente Dinkelland werd en wordt er regelmatig een aanvraag ingediend voor het bouwen van
woningen op inbreidingslocaties. Daarbij gaat het dan veelal om kleinschalige grondgebonden woningbouw
zonder functiemenging binnen de grenzen van de bebouwde kom. Voor de beoordeling van dergelijke aanvragen
is voor het eerst in 2011 door de gemeenteraad een beleidskader vastgesteld in de vorm van een “Beleidsnota
Inbreidingslocaties”. Nadien is het beleid aangepast in de versie “Beleidsnota inbreidingslocaties gemeente
Dinkelland 2020”.
Het doel van deze nota is het bieden van een kader voor de beoordeling van woningen binnen de kernen op
inbreidingslocaties. Om dergelijke verzoeken omtrent inbreiding te kunnen beoordelen is het noodzakelijk om
duidelijk vast te leggen welke uitgangspunten daarvoor gelden en onder welke voorwaarden inbreiding mogelijk
is.
Het beleid is van toepassing op:
verzoeken voor woningbouw welke niet passen in het bestemmingsplan;
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verzoeken binnen bestaand bebouwd gebied, hiertoe wordt ook gerekend de buurtschap Agelo in het gebied
Enktermorsweg-Kipboomweg-Weerselosestraat-Borgstadweg.
Het aantal woningen dat toegevoegd kan worden in de gemeente is beperkt en neemt op termijn af, zodat
toevoegen moet gebeuren op plekken waar de meerwaarde groot is. Denk hierbij aan beeldbepalende of
centrale plekken in de kern of op locaties waar verbetering van belang is. Bouwen op structuurversterkende
plekken zorgt voor meer levendigheid, meer ruimtelijke kwaliteit en meer draagvlak voor voorzieningen. Onder
structuurversterkende plekken verstaat de gemeente Dinkelland:

Daarnaast heeft de gemeente Dinkelland de volgende overige stedenbouwkundige voorwaarden geformuleerd:
a. Aansluiting op de bestaande stedenbouwkundige structuur;
b. Kavel(s) moet(en) grenzen aan de openbare weg;
c. Samenhang met de omgeving;
d. Woonmilieus mogen niet onevenredig worden aangetast;
Toets
Om te concluderen dat het in deze ontwikkeling om een structuurversterkende plek gaat, moet de gewenste
locatie voldoen aan de volgende voorwaarden (zie schema).
1. binnen bestaand bebouwd gebied zijn gelegen
Volgens het vigerende bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming 'Detailhandel'. Met voorliggend
bestemmingsplan wordt de bestemming gewijzigd naar een 'Wonen' bestemming. Bestaand bebouwd gebied
zijn gronden binnen steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende
bestemmingsplannen.
Stedelijke functies zijn volgens de Beleidsnota inbreidingslocaties 2020: "functies van steden en dorpen zoals
wonen, bedrijvigheid, detailhandel, horeca, maatschappelijke, educatieve, culturele en religieuze voorzieningen
met de bijbehorende infrastructuur, stedelijk water, stedelijk groen en gronden met een agrarische bestemming
welke tenminste aan drie zijden zijn omsloten met bestaande bebouwing." Zowel de bestemming 'Detailhandel'
als 'Wonen' betreft een stedelijke functie.
Hiermee wordt aan de eerste randvoorwaarde voldaan.
2. goed bereikbaar zijn voor al het verkeer
De gewenste locatie ligt aan de Spittendijk, een wijkontsluitingsweg in Denekamp. Het plangebied is goed
bereikbaar voor al het verkeer.
3. door herontwikkeling van een lege plek voor woningbouw (als functie, naast eventuele andere functies)
bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van de kern.
Een lege plek is volgens de beleidsnota: 'een fysiek onbebouwde ruimte, gelegen in bestaand bebouwd gebied'.
De gewenste locatie betreft een onbebouwde ruimte, gelegen tussen reeds bestaande bebouwing (twee
detailhandelsfuncties), in bestaand bebouwd gebied zoals hierboven gemotiveerd. Hiermee voldoet de locatie
aan de begripsomschrijving 'lege plek' uit de beleidsnota.
Met de herontwikkeling van het perceel door de realisatie van één woning wordt bijgedragen aan de ruimtelijke
kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Denekamp. Zoals ook bij randvoorwaarde één gemotiveerd, voldoet de
gewenste locatie (=lege plek) aan die omschrijving.
Stedenbouwkundige voorwaarden
Tot slot kan het voorliggende ontwerp voldoen aan de stedenbouwkundige voorwaarden. Er wordt aangesloten
bij de bestaande stedenbouwkundige structuur en mix van functies. Daarnaast grenst de woning aan de
openbare weg, de Spittendijk. Het plan is ook reeds besproken en geaccordeerd door de leden van het
bestemmingsplan Denekamp, Spittendijk ongenummerd
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Kwaliteitsteam van de gemeente Dinkelland-Tubbergen. Het Kwaliteitsteam geeft een positief advies. Het voldoet
ook aan de nota omgevingskwaliteit.
Tot slot wordt geconcludeerd dat ten aanzien van de milieu- en omgevingsaspecten geen sprake is van
belemmeringen of aantasting van woonmilieus, hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 4.2.
Geconstateerd wordt dat het voornemen past binnen het planologisch beleid met betrekking tot
inbreidingslocaties.
3.3.4

Nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen

De nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen is de meest recente welstandsnota van beide gemeenten.
Deze welstandsnota staat in het teken van ruimte: de ruimte om u heen in Dinkelland en Tubbergen en de
ruimte die we onze inwoners willen geven om hun eigen omgeving in te richten. Daarom hebben we als titel:
‘Nota Omgevingskwaliteit’ gekozen. Ruimtelijke kwaliteit en deregulering hebben in het hele proces bij het
opstellen van dit stuk centraal gestaan. Behoud van kwaliteit met minder regels; meer vrijheid dus. Voor de toets
aan de welstandnota is de kaart omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen relevant. Deze is opgenomen in
onderstaande figuur 3.7.

Figuur
3.7: Kaart omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen (bron: gemeente Dinkelland)
Toets
De locatie aan de Spittendijk ongenummerd ligt binnen de kern Denekamp en behoort tot het gebied 'Niveau
Midden'. Dit betreft bebouwing langs belangrijke invalswegen. Vanwege het aantal verkeersbewegingen zijn de
ontsluitingswegen van belang voor de ruimtelijke kwaliteit van Denekamp. Kernmerkend is de afwisseling van
rijenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Langs deze wegen is en wordt gestuurd
op een representatieve architectuur.
Met voorliggend plan wordt een nieuw hoofdgebouw (regulier bouwwerk) opgericht. Dit is momenteel niet
mogelijk in het vigerende bestemmingsplan. Daarnaast ligt het plangebied in 'Niveau Midden'. Conform de Nota
Omgevingskwaliteit moeten dergelijke plannen beoordeeld worden door het kwaliteitsteam van de gemeente
Dinkelland-Tubbergen. Het plan is reeds voorgelegd aan het Kwaliteitsteam van de gemeente Dinkelland en
Tubbergen. Het Kwaliteitsteam geeft een positief advies. Het plan voldoet ook aan de nota omgevingskwaliteit.
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Hoofdstuk 4

Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan
een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan relevante feiten en de af te wegen
belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan en plangebied van
toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de
milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk worden daarom de resultaten van het onderzoek naar
o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's geluid, bodem,
luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water en
vormvrije m.e.r-beoordeling.

4.1 Vormvrije m.e.r.-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
Het begrip 'stedelijk ontwikkelingsproject' is niet gedefinieerd. In de toelichting op het Besluit m.e.r. zijn wel een
aantal voorbeelden van bouwprojecten opgenomen die als stedelijk ontwikkelingsproject kunnen worden
aangemerkt. In dat kader wordt verwezen naar woningen, parkeerterreinen, theaters, sportcentra,
kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie daarvan.
Als gevolg van dit plan wordt op een onbebouwd perceel tussen bestaande bebouwing twee nieuwe woningen
mogelijk gemaakt. Onder verwijzing van de uitspraken van de Raad van State van 15 maart 2017
(ECLI:NL:RVS:2017:694), 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:348) en 17 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1253)
hangt het antwoord op de vraag of er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit
milieueffectrapportage af van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de
aard en de omvang van de voorziene ontwikkeling een rol spelen. Uit deze uitspraken volgt eveneens dat het
antwoord op de vraag of een activiteit kan worden aangemerkt als een activiteit als bedoeld in kolom 1 van
categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, niet afhankelijk is van het
antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.
In de uitspraak van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1879) heeft de Raad van State geoordeeld dat de realisatie
van twee woningen op voorheen (hobbymatige) agrarische gronden niet wordt aangemerkt als een stedelijk
ontwikkelingsproject. Weliswaar veranderde het gebruik van de gronden door de realisatie van twee woningen,
maar dat betekent niet dat hetgeen waarin het plan voorziet moet worden aangemerkt als een stedelijk
ontwikkelingsproject als bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage. Daarbij is van belang dat het ruimtebeslag van de voorziene bebouwing beperkt is en dat
de voorziene ontwikkeling gepaard gaat met een beperkte bebouwing op het perceel.
Gelet op bovengenoemde uitspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 kan onderhavig plan - de realisatie
van één woning - op een onbebouwd perceel niet worden aangemerkt als een nieuw stedelijk
ontwikkelingsproject. Hoewel er sprake is van een geringe toename van bebouwing leidt dit niet tot negatieve
milieueffecten. In Hoofdstuk 4 is aangetoond dat dit bestemmingsplan geen belangrijke nadelige milieugevolgen
heeft. Op basis hiervan geldt dat het plan geen nieuw stedelijk ontwikkelingsproject betreft en derhalve niet
m.e.r.-beoordelingsplichtig is.
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4.2 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 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
Toets
Bij het realiseren van een nieuwe bestemming dient gekeken te worden of die nieuwe functie past in de
omgeving (externe werking) en of de omgeving de nieuwe functie toelaat (interne werking).
De definitie van 'gemengd gebied' is als volgt. 'Een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct
naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het
buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid. Daarnaast gebieden die direct langs de
hoofdinfrastructuur liggen.'
Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom van Denekamp. Het plangebied is ingeklemd tussen twee
detailhandelsbestemmingen. Verder ligt het plangebied op relatief korte afstand van het centrum van Denekamp.
Het plangebied is derhalve gelegen in het omgevingstype 'gemengd gebied'.
Externe werking
Bij de externe werking gaat het om de vraag of de realisatie van onderhavig plan leidt tot hinder of
belemmeringen voor de omgeving. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige
mate wordt aangetast.
De functie 'wonen' betreft geen milieubelastende functie voor de omgeving. Er is derhalve geen sprake van een
aantasting van het leefklimaat van omwonenden.
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Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie hinder ondervindt van bestaande functies in de omgeving.
De dichtstbijzijnde milieubelastende functie betreft twee detailhandelsfuncties, te weten: aan de noordzijde een
verfspeciaalzaak aan de Brink 6 en aan de zuidzijde een computerwinkel aan de Brinkstraat 44. Voor
detailhandel geldt milieucategorie 1 met een richtafstand van 10 meter. Deze richtafstand vervalt bij de categorie
'gemengd gebied'. Aan de richtafstand wordt voldaan.
Een andere functie betreft een podotherapiepratijk aan de Brink 3. Voor 'Artsenpraktijken, klinieken en
dagverblijven' geldt eveneens milieucategorie 1 met een richtafstand van 10 meter. Ook deze richtafstand vervalt
bij de categorie 'gemengd gebied'. Aan de richtafstand wordt voldaan.
Aan alle richtafstanden wordt voldaan waardoor geconcludeerd wordt dat het aspect 'bedrijven en
milieuzonering' geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.3 Bodem
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om
hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht.
Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de
bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot
belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het
bestemmingsplan of een planologische afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader
onderzoek) worden of het een geval is in de zin de Wbb (Wet bodembescherming) of een diffuse
verontreiniging. In de exploitatieopzet moeten de saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus
verontreinigde grond worden opgenomen.
Toets
Ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan is gebruik gemaakt van een verkennend bodemonderzoek van
Kruse [projectcode: 22013410] om ter plaatse de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem vast te stellen. Het
onderzoek is opgenomen in Bijlage 1.
In het verkennend bodemonderzoek is de bodem onderzocht op een terrein ter grootte van circa 340 m2 aan de
Spittendijk (ten noorden van Brinkstraat 42-44) in Denekamp. De onderzoekslocatie is onbebouwd en
grotendeels onverhard. De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van
een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van 1 nieuwe woning.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis van norm NEN5725
“Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit
de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie als onverdacht kan worden
beschouwd.
Resultaten veldwerk
In totaal zijn er 5 boringen verricht, waarvan er 3 zijn doorgezet in de diepere ondergrond. Er is 1 diepe boring
afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit zeer fijn tot matig grof, zwak siltig zand. In
de ondergrond zijn plaatselijk roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen
waargenomen. Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de
bodem waargenomen. Het freatische grondwater in peilbuis 1 is aangetroffen op 1.42 m-mv.
Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd:
de bovengrond (BG) is (zeer) licht verontreinigd met koper, kwik, lood, zink en PAK;
de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;
het grondwater (PB 1) is zeer licht verontreinigd met barium.
Hypothese
De hypothese "onverdachte locatie" dient formeel gezien te worden verworpen aangezien er enkele
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.
Conclusies en aanbevelingen
In de bovengrond (BG) en in het grondwater (PB 1) zijn enkele (zeer) licht verhoogde gehalten gemeten. Voor
een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 van het verkennend
bestemmingsplan Denekamp, Spittendijk ongenummerd

27

bodemonderzoek. In de ondergrond (OG) zijn geen verontreinigingen aangetoond. Aangezien de tussenwaarden
niet worden overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren.
Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging en nieuwbouwplannen,
aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt
geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin).

4.4 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 verzorgingshuizen,
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
Wegverkeerslawaai
Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een geluidszone, die aan
weerszijde een breedte heeft van:
a. in stedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;
b. in buitenstedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.
Deze zonering geldt niet:
c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
e. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau vaststaat dat de
geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt
(art. 74, lid 3 Wgh).
Het plangebied ligt aan de Spittendijk. De Spittendijk is een weg binnen stedelijk gebied met een
maximumsnelheidsregime van 30 km/u en bestaat uit één rijstrook. Hiervoor geldt op grond van de Wet
geluidhinder geen geluidszone. De Spittendijk is echter voorzien van klinkerverharding. In het kader van een
goed woon- en leefklimaat moet de geluidbelasting als gevolg van deze wegen inzichtelijk gemaakt moet worden
om de geluidskwaliteit te kunnen beoordelen.
Op 4 maart 2022 is door Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch onderzoek verricht. De rapportage van dit
onderzoek is als bijlage opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. In de navolgende alinea's worden de
conclusies besproken. Voor de concrete inhoud, uitgangspunten, invoergegevens en rekenresultaten wordt
verwezen naar Bijlage 2 Akoestisch onderzoek. Uit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
Het blijkt dat de grenswaarde van 53 dB voor de toetsing aan het Bouwbesluit ter plaatse van de oostgevel
van de geplande woning wordt overschreden. Daarom zijn er aanvullende geluidwerende voorzieningen
noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB te kunnen voldoen. Dit zal in een
gevelweringsonderzoek moeten worden aangetoond.
Aan de westgevel is sprake van een geluidluwe gevel.
Er wordt niet voldaan aan de ambitiewaarde uit het geluidbeleid, maar wel aan de plafondgrens van 58 dB.
Geconcludeerd kan worden dat met inachtneming van de voorgestelde maatregelen vanuit het aspect geluid
geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor
het bouw van de woning dient te worden aangetoond dat de maatregelen zullen worden toegepast.
Railverkeerslawaai en industrielawaai
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In de directe omgeving van het plangebied zijn geen spoorwegen en/of geluidsgezoneerde bedrijventerreinen
aanwezig. Voor de toetsing van het aspect 'geluid' van de naastgelegen milieubelastende bestemmingen) wordt
verwezen naar paragraaf 4.2.
Geconcludeerd kan worden dat het aspect 'geluid' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit
bestemmingsplan.

4.5 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
Gelet op de aard en omvang van dit project, in verhouding tot categorieën van gevallen zoals hierboven zijn
beschreven, wordt geconclueerd dat voorliggend plan voor de realisatie van een levensloopbestendige woning
'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Tevens kan de realisatie van twee woningen
niet aangemerkt worden als de realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen de zone van een Rijks- of
provinciale weg. Het aspect 'luchtkwaliteit' vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

4.6 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. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving
van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Op
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transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing.
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken.
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en
het groepsrisico.
Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat
een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg
van een ongewoon voorval binnen een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval
binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar gebaseerd op
een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als direct gevolg van een ongeval
met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de kans op verwonding of materiële schade zijn
daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het
groepsrisico geldt geen norm maar slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht
in geval van een toename van het groepsrisico.
Risicokaart
Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen
weergegeven.
Toets

Figuur
4.2: uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl)
Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 450 meter van het plangebied geen risico's op basis van de
externe veiligheid zijn gelegen. Op 450 meter afstand ligt een gasleiding van Gasunie. Derhalve geldt dat het
plangebied:
zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel inrichtingen die vallen onder
het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving met
betrekking tot externe veiligheid.
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4.7 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 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 SVIR 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.
Watervisie 2050
Het Waterschap Vechtstromen heeft op 14 april 2021 de Watervisie 2050 vastgesteld. In deze Watervisie staat
de drie belangrijkste opgaven waaraan Vechtstromen volgens zeven hoofdlijnen wil werken met partners en
inwoners.
De drie belangrijkste opgaves zijn:
de toenemende droogte en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering;
de waterkwaliteit die onder druk staat:
de transitie naar een duurzame ontwikkeling.
De Watervisie zal worden doorvertaald naar een Waterbeheerprogramma waarin wordt bepaald hoe het
Waterschap in de periode 2022-2028 gaat werken aan haar opgaves. In het beheerprogramma zal het beleid en
de maatregelen worden opgenomen.
Totdat het beheerprogramma is uitgewerkt, gelden nog de beleidskaders van rijk en provincie die nader zijn
uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021.
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.
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Watertoetsproces
Op 25-03-2022 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 3. Op basis van deze toets
volgt de korte procedure. Met in achtneming van de algemene uitgangspunten van het waterschap geeft het
waterschap Vechtstromen een positief advies.

4.8 Ecologie
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).
Toetsing
Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gronden die tot het NNN behoren liggen op
minimaal 600 meter afstand van het plangebied. De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen
externe werking. Aangezien het plangebied buiten het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft de voorgenomen
ontwikkeling niet getoetst te worden aan het provinciaal beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland.
Natura 2000-gebied
Het plangebied behoort niet tot Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op minimaal 2,2
km afstand ('Dinkelland').
Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatieve effecten op deze Natura
2000- of Natuurnetwerk Nederland gebieden. Er is geen nader onderzoek nodig in het kader van
gebiedsbescherming en er hoeft geen ontheffing van de Omgevingsverordening Overijssel of Wet
natuurbescherming aangevraagd te worden.
Soortenbescherming
De gronden in het plangebied zijn in de huidige situatie in gebruik als gazon van het pand aan de Brinkstraat 42
t/m 44. Het terrein wordt hierbij op regelmatige basis onderhouden door bemaaiing. Gelet op de
terreingesteldheid van de gronden is de locatie ongeschikt voor beschermde flora en/of fauna. Op basis hiervan
lijkt van aantasting van leefgebied voor beschermde flora en fauna geen sprake, daarnaast is de invloedsfeer
van de voorgenomen ontwikkeling lokaal. Op basis van deze gegevens wordt nader onderzoek op basis van de
Wet natuurbescherming niet noodzakelijk geacht. Het aspect 'ecologie' vormt derhalve geen belemmering voor
de uitvoerbaarheid van onderhavig plan.

4.9 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
Op het plangebied ligt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'. Daaruit volgt dat voor het plangebied een
hoge archeologische verwachtingswaarde geldt. Voor de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' geldt een
onderzoeksplicht voor plangebieden groter dan 100 m² en bij een verstoring dieper dan 0,50 m. Het plangebied
heeft een oppervlakte van ten minste 350 m². Nader archeologisch onderzoek is noodzakelijk.
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Toets
Door Laagland Archeologie BV is een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd (kenmerk: 846, versie
1.1). Het onderzoek is opgenomen in Bijlage 4 Archeologisch onderzoek. De belangrijkste bevindingen zijn als
volgt.
Laagland Archeologie heeft in maart 2022 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende fase uitgevoerd aan de Brinkstraat 42-44 te Denekamp. Het onderzoek vond plaats in verband met
de ruimtelijke procedure rondom de nieuwbouw van een woning.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de protocollen SIKB KNA 4002 en 4003. Het bureauonderzoek had tot doel
een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke
archeologische resten (complextype, datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden
verwacht. Hiertoe zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd.
Geomorfologisch en bodemkundig is het plangebied en haar wijde omgeving niet gekarteerd (bebouwde kom).
Op het AHN ligt het plangebied relatief hoog. Vermoedelijk ligt het terrein op een dekzandrug of welving waarin
een podzolgrond is gevormd.
Het plangebied ligt in de oude historische kern van Denekamp. In het plangebied is vermoedelijk een ophooglaag
aanwezig, mogelijk ook een plaggendek. Rond 1832 is in het plangebied geen bebouwing aangegeven. Op
kaarten van 1908 tot 1971 komt bebouwing in het plangebied voor. In de omgeving van het plangebied zijn twee
historische erven bekend die in de 14 e eeuw worden genoemd in historische bronnen. In de omgeving van het
plangebied zijn meerdere archeologische vondsten bekend. Het merendeel van deze vondsten dateert uit de
Middeleeuwen-Nieuwe Tijd, maar ook resten uit de prehistorie komen voor.
Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor resten uit de periode Neolithicum tot en met
de Middeleeuwen. De relatief hoge ligging in combinatie met de nabijheid van water maakt het gebied geschikt
voor Vroege landbouwers. Het is echter niet waarschijnlijk dat resten uit deze periode nog in een intacte context
aanwezig zijn gezien de bebouwings- en gebruiksgeschiedenis van het plangebied. Voor de periode Late
Middeleeuwen – Nieuwe Tijd geldt een (zeer) hoge verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging in
de historische kern, de bebouwingsgeschiedenis en de diverse archeologische vondsten rondom het plangebied
uit deze periode.
Het uitgevoerde verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zo nodig aan te
vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van het plangebied verkennende boringen gezet. In dit
stadium is verkennend booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van
het plangebied in kaart te brengen. Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is
verstoord. De bovenste circa 90 cm bestaat uit een opgebracht dek, vermoedelijk een recent of subrecent
geroerd tuineerddek. De kans dat het gebied nog archeologische resten met een intacte archeologische context
bevat wordt laag geacht. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen
archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren en het plangebied vrij te geven voor het aspect
archeologie. Het onderzoek is akkoord bevonden door de regioarcheoloog van de gemeente Dinkelland. Het
aspect 'archeologie' vormt geen belemmering voor voorliggend bestemmingsplan.
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
Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er binnen het
plangebied of directe omgeving geen cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Derhalve wordt geconcludeerd
dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.

4.10

Verkeer / parkeren

Verkeer
De nieuwe woning wordt ontsloten via de Spittendijk en vervolgens via de Churchillstraat in noordelijke richting
en Julianastraat of Brinkstraat in zuidelijke richting. Beide wegen zijn wijkontsluitingswegen die berekend zijn op
een beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen. Een (beperkte) toename van verkeersbewegingen
ten behoeve van de nieuwe woning kan makkelijk via de huidige infrastructuur worden afgewikkeld. Het aspect
'verkeer' levert geen belemmeringen op voor dit plan.
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Parkeren
Het uitgangspunt uit de beleidsnotitie 'bouwen en parkeren 2018' is dat het parkeren op eigen erf dient plaats te
vinden. In de nieuwe situatie is te zien dat er een dubbele oprit met garage wordt gerealiseerd op eigen erf. Het
plangebied ligt buiten het centrum en valt onder de normering 'Rest bebouwde kom', waar voor een vrijstaande
woning een parkeernorm van 2,3 geldt.
In de beleidsnotitie 'bouwen en parkeren 2018' staat dat bij een zeer geringe extra parkeervraag (kleiner dan 2
parkeerplaatsen), geen extra parkeerplaatsen hoeven te worden gerealiseerd. Voor de bepaling van de
parkeervraag is ook het aantal parkeerplaatsen dat op het eigen erf wordt gerealiseerd van belang. Voor een
dubbele oprit met garage (oprit minimaal 4,5 m breed) geldt een berekeningsaantal van 1,8.
De parkeervraag wordt berekend door de parkeernorm van de vrijstaande woning en het berekeningsaantal voor
een dubbele oprit met garage van elkaar af te tellen. Wanneer deze uitkomst onder de 2 komt, hoeven er geen
extra parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.
Parkeernorm vrijstaande woning – berekeningsaantal dubbele oprit met garage: 2,3 – 1,8 = 0,5 parkeerplaats.
Dit is kleiner dan 2 parkeerplaatsen, waardoor er geen extra parkeerplaatsen nodig zijn. Het plan voldoet
hiermee aan de beleidsnotitie 'bouwen en parkeren 2018'.
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Hoofdstuk 5

Juridische toelichting

5.1 Planopzet en systematiek
De in Hoofdstuk 2 beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een bestemmingsregeling, die
bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en
regels en is voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende
deel. Op de verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel weergegeven. De regels
bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent
de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken.
De toelichting heeft zelf geen juridische bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat voor de
uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.

5.2 Toelichting op de regels
5.2.1

Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels gehanteerd dienen te
worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de
inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde
komen. Voor de systematiek is aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit houdt onder
meer in dat het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt de opbouw, indeling en systematiek
van de regels kort toegelicht.
Inleidende regels
Begrippen
In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze worden
opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die
gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt
verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een
lijn moet worden aangehouden.
Bestemmingsregels
De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:
bestemmingsomschrijving:
De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grond
toegekende functies;
bouwregels:
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels geregeld. Waar en
met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar
bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding (plankaart);
afwijken van de bouwregels:
Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de bouwregels ten aanzien van
het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;
specifieke gebruiksregels:
In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan wel strijdig zijn met
de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen
die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking
op de in de bestemmingsomschrijving genoemde functies;
afwijken van de gebruiksregels:
Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen;
wijzigingsregels
In dit onderdeel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat hier
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om wijzigingsbevoegdheden gekoppeld aan de desbetreffende bestemming. De criteria, die bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven.
Algemene regels
Anti-dubbeltelregel:
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen
en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein
nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt
gesteld;
Algemene bouwregels:
In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen beschreven, onverminderd het bepaalde in de
overige artikelen;
Algemene gebruiksregels:
Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in algemene zin;
Algemene aanduidingsregels:
In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven;
Algemene afwijkingsregels:
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te wijken van bepaalde, in
het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in
acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;
Algemene wijzigingsregels:
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat
hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De criteria, die bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;
Overige regels:
Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld welstand en wegverkeerslawaai en er wordt de
mogelijkheid geboden om nadere eisen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht:
Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan (of waarvoor een
bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. De
overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het
met zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een omgevingsvergunning kan worden verleend.
Burgemeester en wethouders kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun
handhavingsbevoegdheid. Het overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik
van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag
eveneens worden voortgezet;
Slotregel:
Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald.
5.2.2

Bestemmingen

Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals bouwregels, gebruiksregels
en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de volgende bestemmingen in dit plan opgenomen:
Bestemmingen
Wonen
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen en bijbehorende bouwwerken bij woningen.
Als hoofdgebouw mag uitsluitend één woning worden gebouwd. Een hoofdgebouw dient altijd binnen het
bouwvlak te worden gebouwd. De voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg
gekeerde bouwgrens. De (op de verbeelding (plankaart)) aangegeven aanduidingen ten aanzien van de
toegestane goot- en bouwhoogte dienen in acht te worden genomen. De afstand van een hoofdgebouw tot de
zijdelingse perceelgrens zal tenminste 3,00 m bedragen.
Waarde - Archeologie
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de
gronden. Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² en een diepte van meer dan 0,50 m, moet
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alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overlegd waarin de
archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate
zijn vastgesteld.
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Hoofdstuk 6 Economische
uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub f van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad
gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te
stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter
uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen
exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd
of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening van de aanvrager.
Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7 Maatschappelijke
uitvoerbaarheid
7.1 Vooroverleg
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat belast is met de
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals gemeenten, waterschappen,
provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is
afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft in juli 2016 een uitzonderingslijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen
en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Het plan valt onder categorie A
onder 1, waardoor vooroverleg niet nodig is.
Waterschap Vechtstromen
Op 25-03-22 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Vechtstromen. De
conclusie van die digitale toets is dat het waterschap een positief advies geeft. Hiermee is voldaan aan het
verplichte vooroverleg.

7.2 Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 23 september voor een periode van zes weken ter inzage
gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan
kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen binnengekomen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1
Verkennend
bodemonderzoek
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Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem op een
terrein aan de Spittendijk (ten noorden van Brinkstraat 42-44) in Denekamp door Kruse Milieu
BV is uitgevoerd.
De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de bouw van een nieuwe
woning. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en
de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouwplannen. Hiervoor dient
de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd.
De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend
en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017;
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”
NNI Delft, januari 2009;
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond”, NNI Delft, februari 2016.
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het
freatisch grondwater.
Het veldwerk is uitgevoerd in maart 2022 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en
2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV
financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever. De in dit onderzoek genoemde
medewerkers zijn er mee bekend dat het onderzoek door de gemeente wordt gepubliceerd op
www.ruimtelijkeplannen.nl als onderbouwing van het project waarvoor het onderzoek is
uitgevoerd. De medewerkers gaan er mee akkoord dat hun gegevens daarmee voor iedereen
raadpleegbaar zijn.
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.
Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
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2

Locatiegegevens
Beschrijving huidige situatie

Algemeen
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Spittendijk, ten noorden van de Brinkstraat 42-44 in de
bebouwde kom van Denekamp. Het centrale punt van het te onderzoeken terreindeel heeft de
RD-coördinaten x = 265.110 en y = 489.020 en is kadastraal bekend als: gemeente Denekamp,
sectie O, nummer 5409. De Spittendijk is ten oosten van de onderzoekslocatie gelegen.
Bebouwing en verharding
De onderzoekslocatie is onbebouwd en in gebruik als tuin. Een deel van de onderzoekslocatie
is verhard met tegels, klinkers en grind en een deel is onverhard en begroeid met gras en
groenstroken.
Onderzoekslocatie
In het kader van de van een bestemmingsplanwijzinging en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouwplannen is een bodemonderzoek noodzakelijk. De
onderzoekslocatie omvat circa 340 m².
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van dit
verkennend bodemonderzoek opgenomen.
Vooronderzoek
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. De geraadpleegde bronnen zijn weergegeven in
tabel 1. De volgende informatie is verzameld:
- de onderzoekslocatie is gelegen in de oude stadskern van Denekamp waar de eerste
bebouwing dateert van de periode voor 1900;
- de onderzoekslocatie heeft momenteel een detailhandel bestemming. De Brinkstraat 42-44,
direct ten zuiden van de onderzoekslocatie is gebouwd in 1925 (bron: Bag-viewer), en in het
verleden in gebruik geweest als supermarkt. Momenteel is er een elektronicawinkel in het
pand gevestigd. In het pand ten noorden van de onderzoekslocatie (Brink 6) is momenteel
een verfwinkel gevestigd;
- voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks
van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel;
- de onderzoekslocatie is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn;
- voor zover bekend is het te onderzoeken terrein in het verleden niet opgehoogd en hebben er
geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden;
- voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. Er
bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast of
op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg;
- volgens de Regionale Bodemkwaliteitskaart Twente (Witteveen+Bos, maart 2018) valt de
bovengrond in functieklasse Wonen en de ondergrond in functieklasse AW2000. Volgens de
Nota bodembeheer Regio Twente (Twens beleid veur oale groond) wordt geen correctie
toegepast voor minerale olie tot maximaal 100 mg/kg d.s;
- voor zover bekend hebben er niet eerder bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie
plaatsgevonden. In de nabije omgeving zijn wel eerder bodemonderzoeken uitgevoerd. Het
meest relevante onderzoek worden hieronder nader toegelicht.
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Kruse Milieu BV verkennend bodemonderzoek Brink 4 Denekamp met projectcode 12006810,
d.d. 22 maart 2012
Aanleiding voor dit onderzoek, op > 20 meter ten noordwesten van de huidige onderzoekslocatie, was een bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw van een woning.
Uit de analyseresultaten bleek dat de bovengrond zeer licht was verontreinigd met cadmium,
koper, kwik, lood, zink en PAK. De ondergrond was licht verontreinigd met PAK. Het
grondwater was licht verontreinigd met barium.
Tabel 1: Geraadpleegde bronnen vooronderzoek
Bron

Specificatie

Relevante
informatie

Opdrachtgever

Huidig en historisch gebruik van de locatie

Ja

Gemeente Dinkelland

Bodeminformatie

Ja

Omgevingsrapportage

https://overijssel.omgevingsrapportage.nl/

Ja

Google Maps

https://www.google.nl/maps

Ja

Topotijdreis

https://www.topotijdreis.nl/

Ja

BAG-viewer

https://bagviewer.kadaster.nl/

Ja

Perceelloep

https://perceelloep.nl/

Ja

Ruimtelijke plannen

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/

Ja

Grondwatertools

https://www.grondwatertools.nl/gwsinbeeld/

Ja

DINOloket

https://www.dinoloket.nl/

Ja

AHN-viewer

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Ja

Bodemkwaliteitskaart

Regionale Bodemkwaliteitskaart Twente, Witteveen +
Bos, d.d. 23 maart 2018, Twente Bodemkwaliteitskaart Ja
PFAS, Tauw bv, d.d. 28 mei 2020

Bodemsamenstelling en geohydrologie
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:
- het maaiveld bevindt zich ongeveer 21.5 meter boven NAP;
- de locatie is gelegen in het bekken van Lattrop, ten oosten van de stuwwal bij Ootmarsum
en ten noorden van de stuwwal bij Oldenzaal
- de bodem bestaat tot circa 8 meter minus maaiveld (m-mv) uit een zandige eenheid van de
Formatie van Boxtel. De doorlaatwaarde bedraagt circa 25 tot 50 m2/dag. Daaronder
wisselen tot circa 25 m-mv kleiige en zandige eenheden van de Formatie van Boxtel af.
Vanaf circa 25 m-mv bevinden zich zandige eenheden van de Formatie van Drente met
daaronder tot > 90 m-mv kleiige eenheden van de Formaties van Drente en Dongen;
- de grondwaterspiegel bevindt zich op circa 2.0 meter minus maaiveld. De grondwaterstromingsrichting is noordwestelijk gericht;
- de onderzoekslocatie ligt niet in of nabij een grondwaterbeschermings- of waterwingebied;
- op circa 1.45 kilometer ten westen van de onderzoekslocatie stroomt de Dinkel, op circa 1.0
kilometer ten noorden het Kanaal Almelo-Nordhorn en op circa 2.1 kilometer ten oosten
stroomt het Omleidingskanaal;
- de invloed van deze watergangen op de freatische grondwaterstromingsrichting en -stand is
bij ons bureau niet bekend.
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3

Uitvoering bodemonderzoek
Onderzoeksstrategie

De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”
NNI Delft, januari 2009;
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond”, NNI Delft, februari 2016.
In de norm NEN5740 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor een
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te voeren analyses. De gekozen
onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit
ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte
locatie" uit NEN5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.
Op basis van het oppervlak van circa 340 m² kan op basis van norm NEN5740, strategie onverdachte locatie, worden afgeleid dat er 4 boringen dienen te worden verricht, waarvan 2 tot 0.5
meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er wordt, ten behoeve van het
meten van het grondwaterpeil en het nemen van een grondwatermonster, 1 diepe boring
overeenkomstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis.
Indien tijdens het veldwerk bodemvreemd materiaal wordt aangetroffen zal de strategie heterogeen verdacht, heterogeen verdeeld (VED-HE) uit norm NEN5740 worden gehanteerd en 1
extra boring worden verricht.
Uit het vooronderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot asbest.
Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal visueel
worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. Als tijdens
het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden puinhoudende boringen tot 0.5 m-mv
conform NEN5707 vervangen door inspectiegaten. Omdat puinhoudende grond per definitie
asbestverdacht is dient in voorkomende gevallen asbestonderzoek plaats te vinden.
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem.
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek.
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017.
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoogde
gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen aangeduid
als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het voorkomen van
puin- en/of kooldeeltjes in de bodem;
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie
waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch
materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware fractie
van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 mg/kg droge
stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg droge stof.
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Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden;
- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
natuurlijke achtergrondwaarden.
Veldwerkzaamheden
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse
Milieu BV is gecertificeerd.
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN5104.
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.
Analyses
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.
Eventuele asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van
deze analyses worden in dit verkennend onderzoek 2 grondmengmonsters samengesteld en er
wordt 1 grondwatermonster genomen.
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3.
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 onderzocht. In tabel 2 is
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.
Tabel 2: Analysepakket per (meng)monster.
Monster

Analysepakket

Bovengrond (1x)
Ondergrond (1x)

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie,
PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof

Grondwater (1x)

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie,
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH),
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting

Algemene opmerkingen
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring
van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het
grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse
vindt eveneens in het veld plaats.
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Toetsing chemische analyses
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad,
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden:
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding
wordt gesproken van een sterke verontreiniging;
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig.
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters.
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig
BoToVa als volgt aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*
concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I.
***
concentratie groter dan I.
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de
landbodem genoemd in het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie” (versie december 2021) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide INEV’s (Indicatieve Niveaus
voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en
grondwater.
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Toetsing asbestanalyses
De resultaten van eventuele asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de
concentratie amfiboolasbest.
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd.
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht.
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk.
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij
be- en verwerking van de grond of puinverharding.
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Resultaten
Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten
van de chemische analyses worden weergegeven en besproken in paragraaf 4.3 en 4.4.
Veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn in maart 2022 uitgevoerd door de heren J. Hartman en N. Pepping.
Deze veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer
K44441/09). De veldwerkers werden geassisteerd door de heer K. Reinders.
Op 18 maart 2022 is er 1 boring verricht, met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor, en
met een peilbuis afgewerkt. Deze boring is doorgezet tot 3.0 m-mv. Er zijn geen grondmonsters
genomen uit boring 1 in verband met de conserveringstermijn van enkele te onderzoeken parameters. Boring 1 zal opnieuw worden geplaatst voor het nemen van grondmonsters (boring 1A).
Op 28 maart 2022 zijn er in totaal 4 boringen met behulp van een Edelmanboor verricht,
waarvan er 2 zijn doorgezet in de diepere ondergrond.
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen staan in bijlage II.
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit zeer fijn tot matig
grof, zwak siltig zand. In de ondergrond zijn plaatselijk roesthoudende lagen aangetroffen. Er
zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerkers zijn visueel geen
asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen.
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.
Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters.
(Meng)monster

Boringnummer

Traject
(diepte in m -mv)

Analyse

BG

1A
2
3
4

0 - 0.5
0.15 - 0.65
0.11 - 0.5
0.2 - 0.5

NEN5740Standaardpakket

OG

1A
1A
2
2

0.5 - 1.0
1.2 - 1.7
0.85 - 1.15
1.15 - 1.5

NEN5740Standaardpakket

Boring 1 is doorgezet tot 3.0 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om de PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat normaliter uit een
filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het
filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is
een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.
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Op 28 maart 2022 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform
NEN5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan in tabel 4.
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater.
Peilbuis

Filterstelling
(m-mv)

Grondwaterstand
(m-mv)

pH (-)

2.0 - 3.0

1.04

6.2

PB 1

EC
Troebelheid Toestroming
(μS/cm)
(NTU)
472

6.9

Goed

pH-waarden tussen 5.5 en 7.5, EC-waarden tussen 100 en 1000 μS/cm en een NTU-waarde
<10 worden als normaal beschouwd.
Resultaten en toetsing van de chemische analyses
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de
individuele monsters.
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden.
In de bovengrond (BG) en in het grondwater (PB 1) zijn enkele (zeer) licht verhoogde gehalten
gemeten, deze zijn weergegeven in tabel 5. In de ondergrond (OG) zijn geen verontreinigingen
gemeten.
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l).

1

Monster

Component

BG

PB 1

Achtergrond1-of Interventiestreefwaarde
waarde

Gemeten
Concentratie

GSSD

Koper
Kwik
Lood
Zink
PAK

24
0.22
120
120
1.6

41.62 *
0.298 *
171.1 *
298.9 *
1.598 *

40
0.15
50
140
1.5

190
36
530
720
40

Barium

79

79 *

50

625

AW2000

In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt
aangeduid:
concentratie kleiner dan of gelijk aan AW of S;
*
concentratie groter dan AW of S en kleiner dan of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner dan of gelijk aan I;
***
concentratie groter dan I.
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Bespreking resultaten chemische analyses
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, zijn er enkele (zeer) lichte verontreinigingen
aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de
analyseresultaten.
Bovengrond BG - Koper, kwik, lood, zink en PAK
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen en
PAK niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing
(en bewoning). Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren van
nader onderzoek niet noodzakelijk.
Grondwater PB 1 - Barium
Het zeer licht verhoogde gehalte aan barium in het grondwater is waarschijnlijk te wijten aan
een plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de boven- en ondergrond zijn oeren roesthoudende lagen aangetroffen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in
de bodem. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van nader
onderzoek niet noodzakelijk.
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Algemeen
In opdracht van Ad Fontem is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op
een terrein ter grootte van circa 340 m2 aan de Spittendijk (ten noorden van Brinkstraat 42-44)
in Denekamp. De onderzoekslocatie is onbebouwd en grotendeels onverhard. De aanleiding
van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd.
Resultaten veldwerk
In totaal zijn er 5 boringen verricht, waarvan er 3 zijn doorgezet in de diepere ondergrond. Er is
1 diepe boring afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit zeer fijn tot
matig grof, zwak siltig zand. In de ondergrond zijn plaatselijk roesthoudende lagen
aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerkers zijn
visueel geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. Het
freatische grondwater in peilbuis 1 is aangetroffen op 1.42 m-mv.
Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd:
- de bovengrond (BG) is (zeer) licht verontreinigd met koper, kwik, lood, zink en PAK;
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;
- het grondwater (PB 1) is zeer licht verontreinigd met barium.
Hypothese
De hypothese "onverdachte locatie" dient formeel gezien te worden verworpen aangezien er
enkele overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.
Conclusies en aanbevelingen
In de bovengrond (BG) en in het grondwater (PB 1) zijn enkele (zeer) licht verhoogde gehalten
gemeten. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen
4.3 en 4.4. In de ondergrond (OG) zijn geen verontreinigingen aangetoond. Aangezien de
tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te
voeren.
Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging en nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik
(wonen met tuin).
Standaard slotopmerkingen
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende weten regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht.
Kruse Milieu BV
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Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.

Kruse Milieu BV

Project: 22013410

Pagina 12 van 13

6

Literatuur en bronvermelding

Informatie van de gemeente Dinkelland
Kruse Milieu BV rapport verkennend bodemonderzoek Brink 4 Denekamp met projectcode
12006810, d.d. 22 maart 2012
NEN5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch
vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017
NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”, NNI Delft,
januari 2009
NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,
NNI Delft, februari 2016
NEN5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijen grond”, NNI Delft, december 2017
“Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie”, Ministerie van
I en W, versie december 2021
Document “Indicatieve niveaus voor ernstige bodem- en grondwaterverontreinigingen (INEV’s)
voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX, RIVM, 15 januari 2020
Toelichting op de Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV) PFAS voor grond en
grondwater, RIVM, 5 maart 2000
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Ministerie van I&M
Topografische kaarten, Kaartblad 29 A, Topografische Dienst Kadaster
Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft
Archief Kruse Milieu BV
Bodematlas Overijssel
www.ahn.nl
www.topotijdreis.nl
www.dinoloket.nl

Kruse Milieu BV

Project: 22013410

Pagina 13 van 13

Bijlage I
Regionale ligging locatie
Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, april 2022

Spittendijk
in Denekamp

Kruse Milieu BV
Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster

Topografische kaart
Projectnummer: 22013410
Schaal: 1:25000
Bijlage: I
Kaartblad: 29 A
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Bijlage II
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Bijlage III
Resultaten chemische analyses

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 04-Apr-2022

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Uw datum aanlevering monster(s)

2022050349/1
22013410
Spittendijk - Denekamp
28-Mar-2022

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

22013410
Spittendijk - Denekamp

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Nick Pepping

Eenheid

Analyse

1

2

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m)

82.6

80.6

2022050349/1
28-Mar-2022
04-Apr-2022
04-Apr-2022/16:50
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

5.7

2.4

Gloeirest

% (m/m) ds

94

97

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

3.9

2.3

S
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S

Barium (Ba)

mg/kg ds

140

26

S

Cadmium (Cd)
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0.41

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

3.6

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

24

8.9

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.22

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

5.3

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

120

15

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

150

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

6.7

6.8

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Nr. Uw monsteromschrijving

1

BG

2

OG

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Monster nr.

12661732
12661733

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

W: Waals Gewest erkende verrichting

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

S

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

22013410
Spittendijk - Denekamp

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Nick Pepping

Analyse

Eenheid

1

2

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

S

2022050349/1
28-Mar-2022
04-Apr-2022
04-Apr-2022/16:50
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.11

<0.050

mg/kg ds

0.053

<0.050

S
S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.30

<0.050

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.20

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.18

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.12

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.21

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.19

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.20

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

1.6

0.35

Nr. Uw monsteromschrijving

1

BG

2

OG

1)

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

W: Waals Gewest erkende verrichting

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC: 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

12661732
12661733

Akkoord
Pr.coörd.

PB
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022050349/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

12661732

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

BG

0539365121

1A

0

50

28-Mar-2022

0539365107

2

15

65

28-Mar-2022

0539365120

3

11

50

28-Mar-2022

0539365084

4

20

50

28-Mar-2022

12661733

OG

0539365141

1A

50

100

28-Mar-2022

0539365142

1A

120

170

28-Mar-2022

0539365118

2

85

115

28-Mar-2022

0539365116

2

115

150

28-Mar-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022050349/1
Pagina 1/1
Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Ontbrekende resultaten worden 04-04-2022 verwacht.
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022050349/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

W0106

Voorbehandeling

AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

pb 3010-3 en NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

pb 3010-4 en NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

W0202

GC-FID

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

W0271

GC-MS

pb 3010-8 en NEN 6980

Voorbehandeling

Cryogeen malen
Bodemkundige analyses

Metalen

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

22013410
Spittendijk - Denekamp

Analyse

Eenheid

28-03-2022
Nick Pepping
2022050349
28-03-2022
04-04-2022

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
% (m/m) ds
Organische stof
Gloeirest
% (m/m) ds
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
mg/kg ds
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

12661732

BG

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

82,6
5,7

140
0,41
3,6
24
0,22
<1,5
5,3
120
150

438,4
0,5884
10,48
41,62
0,298
1,05
13,35
171,1
298,9

*
*
*
*

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
6,7
<6,0
<35

3,684
6,14
6,14
13,51
11,75
7,368
42,98

-

35

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0085

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,11
0,053
0,3
0,2
0,18
0,12
0,21
0,19
0,2
1,6

0,035
0,11
0,053
0,3
0,2
0,18
0,12
0,21
0,19
0,2
1,598

*

0,35

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

82,6
5,7
94
3,9

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Overschrijding Achtergrondwaarde

-

RG

5,7
3,9

Legenda
Nr.

Oordeel

3,9

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

22013410
Spittendijk - Denekamp

Analyse

Eenheid

28-03-2022
Nick Pepping
2022050349
28-03-2022
04-04-2022

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
% (m/m) ds
Organische stof
Gloeirest
% (m/m) ds
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
mg/kg ds
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

2

GSSD

Analytico-nr

Monster

2

12661733

OG

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

80,6
2,4

26
<0,20
<3,0
8,9
<0,050
<1,5
<4,0
15
<20

97,11
0,2356
7,148
17,98
0,0498
1,05
7,967
23,31
32,4

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
6,8
<6,0
<35

8,75
14,58
14,58
32,08
28,33
17,5
102,1

-

35

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0029
0,0029
0,0029
0,0029
0,0029
0,0029
0,0029
0,0204

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

0,35

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

80,6
2,4
97
2,3

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

RG

2,4
2,3

Legenda
Nr.

Oordeel

2,3

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 31-Mar-2022

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Uw datum aanlevering monster(s)

2022050347/1
22013410
Spittendijk - Denekamp
28-Mar-2022

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

22013410
Spittendijk - Denekamp

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Nick Pepping

Eenheid

Analyse

2022050347/1
28-Mar-2022
31-Mar-2022
31-Mar-2022/11:12
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

79

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

5.6

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

4.9

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

Zink (Zn)

µg/L

65

S

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Opgegeven monstermatrix

Peilbuis 1

Water (AS3000)

Monster nr.

12661715

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

22013410
Spittendijk - Denekamp
Nick Pepping

Eenheid

Analyse

S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
1

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

S

2022050347/1
28-Mar-2022
31-Mar-2022
31-Mar-2022/11:12
A,B,C
2/2

1)

Minerale olie

S

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Opgegeven monstermatrix

Peilbuis 1

Water (AS3000)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC: 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

12661715

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022050347/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

12661715

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

Peilbuis 1

0692186030

1

200

300

28-Mar-2022

0801060489

1

200

300

28-Mar-2022
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022050347/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022050347/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Metalen

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

W0215

GC-FID

pb 3110-5

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
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BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

22013410
Spittendijk - Denekamp

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

28-03-2022
Nick Pepping
2022050347
28-03-2022
31-03-2022
1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

12661715

Peilbuis 1

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

S

Streefwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

T

I

79
0,14
1,4
5,6
0,035
4,9
2,1
1,4
65

*
-

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

0,014
0,14

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07

-

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

7
7
7
10,5
7
7
35

-

50

50

325

600

0,77

Geen oordeel mogelijk

µg/L

Gebruikte afkortingen
*

S

79
<0,20
<2,0
5,6
<0,050
4,9
<3,0
<2,0
65

Overschrijding Streefwaarde

-

RG

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

Bijlage IV
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen

Termen
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het
laboratorium bepaald.
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Streefwaarden:
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.
Tussenwaarde:
Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren:
Niet verontreinigd:
Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.
Licht verontreinigd:

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet.

Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.
NEN5740:

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Verdachte locatie:

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Nulsituatie:

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van
bodemverontreinigende stoffen.

Nader onderzoek:

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.

Afkortingen
AMvB
BG
BOOT
BSB
BSB
BTEX
BTEXN
BZV
CZV
EC
EOCl
EOX
GHG
GLG
GWS
HBO
HCB
HCH
ILT
Ministerie van I en W
MM FF
MVR
NEN
NNI
NPR
NTA
NVN
OCB
OG
OW-test
PAK
PCB
PFAS
pH
SUBAT
VC
VNG
VROM
VOCl
WBB
As
Ba
Cd
Cr
Co
Cu
Fe
Hg
Mn
Mo
Na
Ni
Pb
St
Zn

Algemene Maatregel van Bestuur
Bovengrond
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Bouwstoffenbesluit
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
Biologisch zuurstofverbruik
Chemisch zuurstofverbruik
Elektrisch geleidingsvermogen
Extraheerbare organochloorverbindingen
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand
Actuele grondwaterstand
Huisbrandolie
Hexachloorbenzeen
Hexachloorhexaan
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mengmonster fijne fractie
Ministeriële Vrijstellingsregeling
Nederlandse norm
Nederlands Normalisatie Instituut
Nederlandse praktijkrichtlijn
Nederlandse technische afspraak
Nederlandse voornorm
Chloorpesticiden
Ondergrond
Olie/water-test
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Polychloorbifenylen
poly- en perfluor alkyl stoffen
Zuurgraad
Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
Vinylchloride
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
Wet Bodembescherming
Arseen
Barium
Cadmium
Chroom
Kobalt
Koper
IJzer
Kwik
Mangaan
Molybdeen
Natrium
Nikkel
Lood
Tin
Zink

Bijlage 2

86

Akoestisch onderzoek

bestemmingsplan Denekamp, Spittendijk ongenummerd

Aanslagsweg 22

Ad Fontem Ruimtelijk Advies

7622 LD Borne

De heer K. Hesselink
Stationsstraat 37

telefoon

074 7676 007 / 06 10556500

7622 LW BORNE

e-mail

info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

internet

Geluidsadvies BV.nl
www.munsterhuisgeluidsadvies.nl

datum

4 maart 2022

project
Onderwerp

Ons kenmerk

B02.21.229-RM

projectnummer

21.229

Plan Spittendijk, Denekamp
Akoestisch onderzoek wegverkeer

Geachte heer Hesselink,
Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek betreffende het bepalen van de
geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de geplande woning gelegen aan de Spittendijk te
Denekamp, gemeente Dinkelland. Het onderzoek is noodzakelijk inzake een
bestemmingsplanwijziging.

1 Inleiding
Initiatiefnemer heeft het voornemen om aan de Spittendijk een woning te realiseren. Het
onderzoek richt op de toetsing aan het minimale binnenniveau uit het Bouwbesluit en op de
bepaling of er geluidwerende voorzieningen noodzakelijk zijn.

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals
beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012.

2 Wetgeving Wegverkeer
Gemeentelijk Geluidbeleid
De gemeente Dinkelland kent geluidbeleid dat is verankerd in de nota “Gebiedsgericht
geluidsbeleid” en de “Nota hogere grenswaarden”. Daarin is aangegeven hoe de gemeente om wil
gaan met het verlenen van hogere grenswaarden. De geluidnota bevat voor 7 gebiedstypen beleid
met betrekking tot wegverkeerslawaai. Het geluidbeleid hanteert geluidsklassen om zo de
geluidsambities per gebiedstype aan te geven. Per gebiedstype hanteert de gemeente Dinkelland
zogenaamde ambitiewaarden en een bovengrens.
Het plangebied ligt binnen het gebiedstype “Woonwijk”. Voor dit gebiedstype hanteert de
gemeente voor wegverkeerslawaai een ambitiewaarde van ‘0 - redelijk rustig’ (44-48 dB) en een
bovengrens van ‘-2 zeer onrustig’ (54-58 dB).

bank

ING Bank
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Bouwbesluit
Volgens hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit dient de overeenkomstig NEN 5077 bepaalde
karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten
minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en de volgens
tabel 1 genoemde waarde, met een minimum van 20 dB. Voor het plan dient voor
wegverkeerslawaai hierbij te worden uitgegaan van de geluidbelasting zonder aftrek zoals
hierboven bedoeld in alinea Aftrek conform artikel 110g Wgh.

Tabel 1. Overzicht grenswaarden Bouwbesluit conform afdeling 3.1.
Gebruiksfunctie

Grenswaarde

1 woonfunctie, b andere woonfunctie
2 ander verblijfsgebied

33 dB

3 Bepaling geluidbelasting wegverkeerslawaai
Wegverkeergegevens
De verkeersgegevens van de Spittendijk voor 2030 zijn afkomstig van de gemeente Dinkelland. De
Spittendijk is voorzien van wegen liggen klinkers. Voor 2032 is rekening gehouden met een
autonome groei van 1% per jaar.
De gehanteerde verkeersgegevens voor het jaar 2032 zijn in onderstaande tabellen samengevat. De
verkeersverdelingen zijn in tabel 2 opgenomen. In tabel 3 zijn de overige situatie- en
verkeersgegevens gegeven.

Tabel 2: Verkeersintensiteiten en verdelingen voor het jaar 2032
Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen
Wegen

Spittendijk

Dag,- avond-

Lichte

Middelzware

Zware

Etmaalintensit

en nachtuur

voertuigen

Voertuigen

voertuigen

eit

d–a–n

[mvt/dag]

d

a

n

d–a–n

d–a–n

6,56

4,06

0,63

97,63 - 97,9 - 98,6

2,13–1,89–1,26 0,24-0,21-0,14

Tabel 3: Situatie- en verkeersgegevens

Spittendijk
Snelheid

30 [ km/uur]

Wegdekhoogte maaiveld

0

Wegdektype
Beoordelingshoogte

Elementen in
keperverband
1,5 – 4,5 meter

796
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Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai excl. aftrek ex artikel 110 g Wgh
Voor de geplande woning zijn ter plaatse van de gevels beoordelingspunten ingevoerd op
verschillende beoordelingshoogten. Er is voor het wegverkeersmodel gerekend met een
bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. De
rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.1 en bijlage 3.2.

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te
worden met de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen exclusief de aftrek ex artikel 110g
Wet geluidhinder. Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om het maximale
binnenniveau niet te overschrijden.

Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in de woning. Conform het Bouwbesluit
wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale gevelwering heeft
van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 dB geluidwerende voorzieningen
bepaald te worden. In tabel 4 wordt de maatgevende geluidbelasting exclusief aftrek gegeven. In
bijlage 3 worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven.

Tabel 4: Rekenresultaten geluidbelasting excl. aftrek ex artikel 110 g Wgh.
Beoordelingspunt

Geluidbelasting Lden [dB]

1,5 m

4,5 m

1 - oostgevel

56

55

2 – zuidgevel

51

51

3 –westgevel

32

34

4 – noordgevel

52

51

Overschrijding van de 53 dB Lden.

Uit tabel 4 blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van de oostgevel
de 53 dB overschrijdt. Daarmee wordt niet voldaan aan het maximale binnenniveau van 33 dB. Om
te kunnen voldoen aan het binnenniveau zijn geluidwerende voorzieningen noodzakelijk. Dit zal in
een gevelweringsonderzoek moeten worden aangetoond. Aan de westgevel is sprake van een
geluidluwe gevel. De ambitiewaarde uit het geluidbeleid van 48 dB wordt niet gehaald, maar er
wordt wel voldaan aan de plafondgrens van 58 dB.
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Conclusie
Door Munsterhuis Geluidsadvies is een akoestisch onderzoek uitgevoerd betreffende het bepalen
van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de geplande woning gelegen aan Spittendijk te
Denekamp, gemeente Dinkelland. Het onderzoek is noodzakelijk inzake een
bestemmingsplanwijziging.

Initiatiefnemer heeft het voornemen om aan de Spittendijk een woning te realiseren. Het
onderzoek richt op de toetsing aan het minimale binnenniveau uit het Bouwbesluit en op de
bepaling of er geluidwerende voorzieningen noodzakelijk zijn.

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals
beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012.

Uit het onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
-

Het blijkt dat de grenswaarde van 53 dB voor de toetsing aan het Bouwbesluit ter plaatse
van de oostgevel van de geplande woning wordt overschreden. Daarom zijn er
aanvullende geluidwerende voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare
binnenniveau van 33 dB te kunnen voldoen. Dit zal in een gevelweringsonderzoek moeten
worden aangetoond.

-

Aan de westgevel is sprake van een geluidluwe gevel.

-

Er wordt niet voldaan aan de ambitiewaarde uit het geluidbeleid, maar wel aan de
plafondgrens van 58 dB.

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Ing. R.P.M. Munsterhuis
Munsterhuis Geluidsadvies

Bijlagen: 1 tot en met 3

De in dit onderzoek genoemde medewerkers zijn er mee bekend dat het onderzoek door de gemeente wordt
gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl als onderbouwing van het project waarvoor het onderzoek is
uitgevoerd. De medewerkers gaan er mee akkoord dat hun gegevens daarmee voor iedereen raadpleegbaar zijn.
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01

Invoergegevens, wegen
Bijlage 2

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Omschr.
Spittendijk

Wegdek
W9a

V(LV(D))
30

V(LV(A))
30

V(LV(N))
30

V(MV(D))
30

V(MV(A))
30

V(MV(N))
30
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V(ZV(D))
30

V(ZV(A))
30

V(ZV(N))
30

Totaal aantal
796,00

%Int(D)
6,56

%Int(A)
4,06

%Int(N)
0,63

%LV(D)
97,63

%LV(A)
97,90

1-6-2022 13:00:36
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Model:
Groep:

Naam
01

Invoergegevens, wegen
Bijlage 2

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
%LV(N)
98,60

%MV(D)
2,13

%MV(A)
1,89

%MV(N)
1,26

%ZV(D)
0,24

%ZV(A)
0,21

%ZV(N)
0,14

Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.

1-6-2022 13:00:36

Plan woning Spittendijk, Denekamp

21.229

Modelgegevens, toetspunten

Bijlage 2
Wegen
Toetspunten
Gebouwen

0m

8m
schaal = 1 : 200

489040

04

03
01

489020

02

265100
265120
Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.

Figuur 2
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Naam
01
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Invoergegevens, toetspunten
Bijlage 2

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Omschr.
Oostgevel
Zuidgevel
Westgevel
Noordgevel

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
-----

Hoogte D
-----
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Hoogte E
-----

Hoogte F
-----

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
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Invoergegevens, gebouwen
Bijlage 2

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
Geplande
Geplande
Geplande
bestaand
bestaand

woning
woning
woning
gebouw
gebouw

Hoogte
6,50
8,00
3,00
2,75
3,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

06
07
08
09
10

bestaand
bestaand
bestaand
bestaand
bestaand

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

6,25
5,50
9,50
3,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

11
12
13
14
15

bestaand
bestaand
bestaand
bestaand
bestaand

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

8,25
5,50
8,00
3,00
7,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

16
17
18
19
20

bestaand
bestaand
bestaand
bestaand
bestaand

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

3,00
6,50
3,00
8,00
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

21
22
23
24
25

bestaand
bestaand
bestaand
bestaand
bestaand

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

6,50
8,50
6,00
8,00
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

26
27

bestaand gebouw
bestaand gebouw

7,00
3,00

0,00
0,00

0 dB
0 dB

0,80
0,80
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Bijlage 3

Rekenresultaten rekenmodel wegverkeerslawaai

Plan woning Spittendijk, Denekamp
21.229
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultaten geluidbelasting, exlusief aftrek
Bijlage 3.1

Resultatentabel
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt
01_A
01_B
02_A
02_B
03_A

Omschrijving
Oostgevel
Oostgevel
Zuidgevel
Zuidgevel
Westgevel

X
265115,56
265115,56
265111,00
265111,00
265108,58

Y
489022,62
489022,62
489017,80
489017,80
489023,97

Hoogte
1,50
4,50
1,50
4,50
1,50

Dag
55,1
54,9
50,2
50,3
31,1

Avond
52,9
52,7
48,0
48,1
28,9

Nacht
44,5
44,3
39,6
39,7
20,5

Lden
55,6
55,3
50,6
50,8
31,5

03_B
04_A
04_B

Westgevel
Noordgevel
Noordgevel

265108,58
265113,14
265113,14

489023,97
489028,79
489028,79

4,50
1,50
4,50

33,3
51,8
50,2

31,1
49,6
48,0

22,7
41,2
39,6

33,7
52,3
50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten geluidbelasting, exclusief aftrek
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Figuur 4

Bijlage 3

Watertoets

bestemmingsplan Denekamp, Spittendijk ongenummerd

105

Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 25-03-2022

Digitale watertoets
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN
ANTWOORDEN NODIG:
1.

Korte procedure

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE

25-03-2022, 13:57
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Digitale Watertoets
VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK
1.

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uits luitend een functiewijziging van bes taande
bebouwing inhoudt?
nee

2.

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealis eerd?
nee

3.

Is er in of rondom het plangebied s prake van wateroverlas t of grondwateroverlas t?
nee

4.

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bes trating toe met
meer dan 1500m2?
nee

5.

Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde
rioolbuis ?
nee

6.

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is ?
nee

7.

Worden er op bedrijfs matige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde
oppervlak verontreinigd raakt?
nee

8.

Bedraagt het vers chil tus s en de hoogte van de weg en de bovenzijde van de
begane-grondvloer minder dan 30 centimeter?
nee

9.

Bedraagt het vers chil tus s en de GHG (Gemiddelde Hoogs te Grondwaters tand) en
de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 80 centimeter?
nee

10.

bargerveen
nee

25-03-2022, 13:57
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11.

beekhers tel
nee

12.

grondwaterbes _en_s tiltegebied
nee

13.

ruimtevoorvecht
nee

14.

verbods zone diepe boringen
nee

15.

zoekgebied
nee

16.

primaire watergebieden
nee

17.

RWZ I
nee

18.

s trokenkaart
nee

19.

pers leidingen
nee

20.

rioolgemalen
nee

21.

keurzone
nee

22.

gewijzigd klimaat
nee
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Digitale Watertoets
23.

huidig klimaat
nee
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DETAILS
1.

Korte procedure
Op bas is van uw locatie en gegeven antwoorden blijkt dat op uw plan de korte
procedure van toepas s ing is . U kunt in de waterparagraaf vols taan met de
s tandaard waterparagraaf.

Wat moet ik doen?
Geachte heer/mevrouw,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de webs ite http://www.dewatertoets .nl//. Op
bas is 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 s tandaard
waterparagraaf uit dit document toepas t.
STANDAARD WATERPARAGRAAF
Belangrijk ins trument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de
watertoets , die s inds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn
verplicht in ruimtelijke plannen een bes chrijving op te nemen van de gevolgen van
het plan voor de waterhuis houding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets
is te garanderen dat waterhuis houdkundige doels tellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuis houdkundige
doels tellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlas t,
tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater,
lozingen op oppervlaktewater) . Deze s tandaard waterparagraaf heeft betrekking op
het plan.

Waterbeleid
De Europes e Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bes cherming van de
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europes e Unie. Aan alle
oppervlaktewateren in een s troomgebied worden kwaliteits doelen ges teld die in
2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijks beleid is verwoord in de Nota
Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclus ief de s troomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevings vis ie en de bijbehorende
Omgevings verordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen. Het Waters chap
Vechts tromen heeft de beleids kaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijks te ruimtelijk relevante thema's zijn
waterveiligheid, klimaatbes tendigheid omgeving en ruimte voor waterberging.
Daarnaas t is de Keur van Waters chap Vechts tromen een belangrijk regels tellend
ins trument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waters chap Vechts tromen opges telde
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Riolerings plan van belang bij het
afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Waters ys teem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige
waters ys temen nages treefd. Dit betekent concreet dat droge perioden worden
doors taan zonder droogtes chade, vis s terfte en s tank, en dat in natte perioden geen
overlas t optreedt door hoge grondwaters tanden of inundaties vanuit
oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of
25-03-2022, 13:57
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latere generaties . Het principe """"eers t vas thouden, dan bergen, dan pas
afvoeren"""" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het
Nationaal Bes tuurs akkoord Water doelen vas tgelegd voor het op orde brengen van
het waters ys teem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk s cheiden van vuil en s choon water is belangrijk voor het
bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden
relatief s choon hemelwater door riools tels els worden afgevoerd, neemt het aantal
overs torten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de
doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit
van oppervlaktewateren waarop overs torten plaats vinden als de kwaliteit van het
effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het s chone hemelwater door middel
van infiltratie in het gebied wordt vas tgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar
oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het
waters ys teem. Vandaar dat het principe """"eers t s choonhouden, dan s cheiden, dan
pas zuiveren"""" een belangrijk uitgangs punt is bij nieuwe s tedelijke ontwikkelingen.
Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het
bes taande riools tels el is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem
uitgangs punt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is , is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempas s age gewens t.
Wateras pecten plangebied
Waterhuis houding Het plan loopt geen verhoogd ris ico op wateroverlas t als gevolg
van overs tromingen. Het plan heeft geen s chadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen
wateroverlas t of grondwateroverlas t gecons tateerd. De toename van het verharde
oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een
bes chermings zone of herinrichtings zone langs een waterloop, primair watergebied,
invloeds zone zuiverings technis ch werk of een retentiecompens atiegebied.
Voorkeurs beleid hemelwaterafvoer In het plan wordt het afvalwater en het
hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder beves tigd met ja): een
gemengd s tels el een ges cheiden s tels el: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja een
ges cheiden s tels el: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd
ges cheiden s tels el.
Aanleghoogte van de bebouwing Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant
vloer begane grond) wordt een ontwaterings diepte geadvis eerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogs te grondwaters tand(GHG). Bij een
afwijkende maatvoering is de kans op s tructurele grondwateroverlas t groot. Bij het
bouwen zonder kruipruimte kan worden vols taan met een geringere
ontwaterings diepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlas t en s chade
in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadvis eerd om een drempelhoogte
van 30 centimeter boven het s traatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het
maaiveld, gelegen ruimtes (kelders , parkeergarages ) moet aandacht worden
bes teed aan het voorkomen van wateroverlas t. In het plan wordt er naar ges treefd
het voorkeurs beleid van het waters chap op te volgen.
Watertoets proces De initiatiefnemer heeft het waters chap Vechts tromen
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 toegepas t. De bes temming en de grootte van het plan hebben een
geringe invloed op de waterhuis houding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waters chap
25-03-2022, 13:57
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Digitale Watertoets
Vechts tromen geeft een pos itief wateradvies .
Algemene info: In de procedurebepalingen van de Wro voor het bes temmings plan is
opgenomen dat de kennis geving wordt toegezonden aan de ins tanties die bij het
overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bes temmings plan kunt u zenden
aan kennis gevingwro@vechts tromen.nl.
Verklaring Dit document is een automatis ch gegenereerd bes tand op bas is 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. "" "

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie

25-03-2022, 13:57
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Samenvatting
Laagland Archeologie heeft in maart 2022 een Bureauonderzoek en Inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Brinkstraat 42-44 te Denekamp.
Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de
nieuwbouw van een woning.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de protocollen SIKB KNA 4002 en 4003.Het
bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen.
Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype,
datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe
zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd.
Geomorfologisch en bodemkundig is het plangebied en haar wijde omgeving niet
gekarteerd (bebouwde kom). Op het AHN ligt het plangebied relatief hoog.
Vermoedelijk ligt het terrein op een dekzandrug of welving waarin een podzolgrond is
gevormd.
Het plangebied ligt in de oude historische kern van Denekamp. In het plangebied is
vermoedelijk een ophooglaag aanwezig, mogelijk ook een plaggendek. Rond 1832 is in
het plangebied geen bebouwing aangegeven. Op kaarten van 1908 tot 1971 komt
bebouwing in het plangebied voor. In de omgeving van het plangebied zijn twee
historische erven bekend die in de 14e eeuw worden genoemd in historische bronnen. In
de omgeving van het plangebied zijn meerdere archeologische vondsten bekend. Het
merendeel van deze vondsten dateert uit de Middeleeuwen-Nieuwe Tijd, maar ook
resten uit de prehistorie komen voor.
Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor resten uit de
periode Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. De relatief hoge ligging in combinatie
met de nabijheid van water maakt het gebied geschikt voor Vroege landbouwers. Het is
echter niet waarschijnlijk dat resten uit deze periode nog in een intacte context
aanwezig zijn gezien de bebouwings- en gebruiksgeschiedenis van het plangebied. Voor
de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd geldt een (zeer) hoge verwachting. Deze
verwachting is gebaseerd op de ligging in de historische kern, de
bebouwingsgeschiedenis en de diverse archeologische vondsten rondom het plangebied
uit deze periode.
Het uitgevoerde verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te
toetsen en zo nodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van
het plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend
booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van
het plangebied in kaart te brengen. Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de
bodem tot in de C-horizont is verstoord. De bovenste circa 90 cm bestaat uit een
opgebracht dek, vermoedelijk een recent of subrecent geroerd tuineerddek. De kans dat
het gebied nog archeologische resten met een intacte archeologische context bevat
wordt laag geacht. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd
geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren en het plangebied
vrij te geven voor het aspect archeologie.
Dit advies is overgenomen door de bevoegde overheid, de gemeente Dinkelland. De
gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer O. Satijn.
Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden
aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om

archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een
meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE,
www.cultureelerfgoed).
De in dit onderzoek genoemde medewerkers zijn er mee bekend dat het onderzoek door
de gemeente wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl als onderbouwing van
het project waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. De medewerkers gaan er mee
akkoord dat hun gegevens daarmee voor iedereen raadpleegbaar zijn.
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Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Brinkstraat 42-44 te
Denekamp, gemeente Dinkelland, Overijssel

1I

NLEIDING

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK
De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande bouw van een nieuwe woning
aan de Brinkstraat 42-44 te Denekamp, gemeente Dinkelland (OV). Hiertoe is een
bestemmingsplanwijziging vereist. De gemeente Dinkelland heeft een eigen
archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch onderzoek
uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel aanwezige archeologische
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door de geplande
bouwactiviteiten. De opdrachtgever beoogt met het onderzoek de gemeentelijke
paraaf te krijgen voor het onderdeel archeologie. Aanvullende wensen zijn niet
kenbaar gemaakt.

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED
Het plangebied betreft de Brinkstraat 42-44 in Denekamp, gemeente Dinkelland
(OV), zie onderstaande afbeelding.

Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. Bron: pdok.nl
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Het plangebied heeft een omvang van circa 340 m2. Voor een beter begrip van de
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter
gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze
zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’.

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Provincie

Overijssel

Gemeente

Dinkelland

Plaats

Denekamp

Beheerder/eigenaar grond

J. Benneker

Toponiem

Brinkstraat 42-44

Kadastrale
perceelnummer(s)1

5409

Laagland Archeologie
projectnummer

DEBR221

Datum conceptrapportage

15-4-2022

Datum definitief rapport

18-5-2022

XY-coördinaten

265105/489035
265120/489035
265100/489010
265115/489005

Kaartblad

29A

Oppervlakte/lengte
Plangebied
Datering

circa 340 m2

Complextype

bewoning (inclusief verdediging)

Onderzoeksmeldingsnr

5181402100

AMK-terrein

n.v.t.

Vondstmeldingsnr.

n.v.t.

Type onderzoek
Datum begin veldonderzoek

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende fase
14-04-2022

Datum eind veldonderzoek

14-04-2022

Opdrachtgever

Ad Fontem Ruimtelijk Advies

Goedkeuring bevoegde
overheid
Bevoegde overheid

16-05-2022

2

Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

gemeente Dinkelland

1

kadastralekaart.com

2

www.imergis.nl/htm/opentopo800.htm
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Adviseur namens bevoegde
overheid
Beheer documentatie

Uitvoerder

Projectleider/opsteller
onderzoek

O. Satijn
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel
E-depot voor de Nederlandse archeologie
Archief Laagland archeologie BV
Laagland Archeologie BV
Virulyweg 21F-G
7602 RG Almelo
06 51 95 35 53
Erwin Brouwer
erwin.brouwer@laaglandarcheologie.nl

Tabel 1. Objectgegevens.
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1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK
Het plangebied is momenteel in gebruik als tuin. Het terrein bevat voor zover bekend
geen kelders of andere ondergrondse kunstwerken en er zijn geen historisch
waardevolle bouwwerken in het plangebied aanwezig.3
In dit stadium is de exacte invulling van de plannen nog niet bekend. De
milieutechnische condities, huidige en eventuele nieuwe waterpeil en of en zo ja wie
de toekomstige gebruiker(s) wordt/worden zijn in dit stadium evenmin bekend.
Onderstaande afbeelding toont de huidige en de gewenste nieuwe situatie.

3

bron: gemeentelijke monumentenlijst
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Afbeelding 2. Huidige situatie (boven) en nieuwe situatie (onder). Bron:pdok.nl

1.5 GEMEENTELIJK BELEID
Dit beleid is vertaald in het bestemmingsplan Denekamp, Artikel 24 Waarde Archeologie. In dit artikel staat dat voor bouwwerken met een oppervlakte groter
dan 100 m² en een diepte van meer dan 0,50 m -mv archeologisch onderzoek moet
worden uitgevoerd.
De omvang van de geplande verstoringen overschrijdt de vrijstellingsgrenzen zoals
die in het vigerende gemeentelijk archeologiebeleid zijn aangegeven.
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1.6 ONDERZOEKSDOEL
Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische
onderzoeksproces (zie bijlage 1). De initiatiefnemer beoogt met het hier uitgevoerde
onderzoek te voldoen aan de gemeentelijke regelgeving omtrent archeologisch
onderzoek. Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch
verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, en te bepalen
of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor
vervolgonderzoek. Het verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld
door middel van een verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit
onderzoek kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek
nodig is om de archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.

11
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2I

NVENTARISATIE

2.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt
verwezen naar bijlage 2.

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Het plangebied ligt in het Overijssels-Gelders zandgebied. Dit landschap is gevormd
tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien) en de laatste ijstijd (Weichselien).
Kenmerkend voor dit gebied is het dekzandlandschap, met dekzandvlakten, welvingen en –ruggen. Beken doorsnijden dit landschap en her en der komen
grotere en kleine stuwwallen voor (zie onderstaande afbeelding).

Afbeelding 3. paleogeografische situatie rondom 9000 voor Chr. Legenda: geel:
dekzand; grijs: beekdal; oranje: stuwwal.
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Gedurende het Saalien was dit deel van Nederland geheel met landijs bedekt dat een
dikte van honderden meters kon bereiken. De stuwwallen ontstonden langs de
flanken en het front van de voortkruiende, dikke ijsmassa. Ze bestaan uit oudere
afzettingen van de voorloper van de Rijn (klei, zand, grind), die door de gletsjers zijn
weggedrukt. De glaciale afzettingen die toen tot afzetting kwamen worden gerekend
tot de Formatie van Drenthe. Tijdens de laatste fasen van het Weichselien werd het
keileem afgedekt door dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden). Het
DINO-loket (dinoloket.nl) is geraadpleegd, maar in de beschrijving van nabije
geologische boringen is geen bruikbare informatie te vinden omtrent dikte van het
plaatselijke dekzandpakket en diepte van de onderliggende gestuwde afzettingen.
Geomorfologisch en bodemkundig is het plangebied en haar wijde omgeving niet
gekarteerd (bebouwde kom). De betreffende kaarten zijn daarom niet toegevoegd
aan dit rapport. De gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart
(Bijlage 5) is gebaseerd op een (gedetailleerde) geomorfologische kaart. Hieruit
blijkt dat het plangebied in de historische kern ligt. Deze zone is ook niet
geomorfologisch gekarteerd maar rondom het plangebied liggen zones met
dekzandhoogten en -ruggen die waarschijnlijk door een plaggendek afgedekt zijn.
Op ongeveer 60 m ten zuidwesten van het plangebied ligt ook een zone met
beekdalen en overige laagten. Waarschijnlijk ligt het plangebied in een of beide van
deze zones.
Dekzandruggen liggen meestal wat hoger in het landschap. Door de hogere ligging is
de waterhuishouding meestal beter en in veel gevallen heeft zich een podzolbodem
kunnen vormen. Een dalvormige laagte is een zeer langgerekte terreindepressie die
in één richting helt. Meestal zijn ze ontstaan gedurende het Weichselien. Doordat het
oppervlak bevroren was, stroomde het oppervlaktewater (sneeuwsmeltwater) over
het maaiveld weg en verzamelde zich daarbij in de laaggelegen delen. Geleidelijk
werden hierdoor dalvormige laagten uitgesleten.
Voorsorterend op een beschrijving van de historische situatie (paragraaf 2.4) kan
hier alvast worden opgemerkt dat het plangebied onderdeel uitmaakt van de oude
historische kern van Denekamp. Op de eerste kadastrale kaart van 1832 zijn in en
rondom de oude kern moestuinen aangegeven. Waarschijnlijk zijn daarom in het
plangebied ophogingslagen aanwezig die passen bij het centrum van een dorp.
Hieronder kan nog wel een ouder esdek aanwezig zijn.
Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), zie bijlage 3 is te zien dat het
plangebied zich op een transitiegebied bevindt tussen een grote dekzand of keileemopduiking in het zuiden en dalvormige laagten ten noorden van het
plangebied. 4 De opduiking bevindt zich op ongeveer 200 m ten zuiden van het
plangebied en de laagten bevinden zich op ongeveer 130 m ten noorden van het
plangebied.
Op onderstaande detailopname is te zien dat in en rondom het plangebied sprake is
van ophogingen onder de bestaande gebouwen.

Op geraadpleegde paleogeografische kaarten (Vos e.a., 2020) is geen stuwwal in of nabij
Denekamp aangegeven.
4
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Afbeelding 4. Detailopname van het plangebied op het AHN.

2.3 ARCHEOLOGIE
2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN
Bijlage 5 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het
onderzoeksgebied zijn diverse waarnemingen bekend:
Zaakidentificatie 2865613100 betreft een scherf klokbeker aardewerk uit het LaatNeolithicum, een scherf wikkeldraad aardewerk uit de Bronstijd en twee scherven
handgedraaid aardewerk die van de Bronstijd tot de IJzertijd worden gedateerd. De
vindplaats bevindt zich op ongeveer 480 m ten westen van het plangebied.
Zaakidentificatie 2698746100 betreft enkele fragmenten tefriet en enkele scherven
handgevormd aardewerk. Alle vondsten worden gedateerd in de Midden Romeinse
Tijd. De vindplaats bevindt zich op ongeveer 480 m ten westen van het plangebied.
Zaakidentificatie 3070631100 betreft zeven scherven handgevormd aardewerk en
drie fragmenten menselijk bot. Deze vondsten worden gedateerd van de Late
Bronstijd tot de Vroege IJzertijd. De vindplaats bevindt zich op ongeveer 490 m ten
westen van het plangebied.
Zaakidentificatie 3069482100 betreft een Fels-Rechteckbeil die wordt gedateerd van
het Midden Neolithicum tot de Bronstijd. De vindplaats bevindt zich op ongeveer 50
m ten noordwesten van het plangebied.
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Zaakidentificatie 5120855100 betreft meerdere paalsporen die worden gedateerd
van de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. De vindplaats bevindt zich op
ongeveer 60 m ten zuiden van het plangebied.
Zaakidentificatie 5120847100 betreft meerdere paalsporen en kuilen die worden
gedateerd van de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. De vindplaats bevindt zich
op ongeveer 230 m ten zuidoosten van het plangebied.
Zaakidentificatie 2698843100 betreft een Flint-Ovalbeil die wordt gedateerd van het
Midden-Neolithicum tot het Laat-Neolithicum. De vindplaats bevindt zich op ongeveer
260 m ten zuidoosten van het plangebied.
Zaakidentificatie 3289940100 betreft enkele kleine fragmentjes handgevormd
aardewerk die worden gedateerd in de periode Bronstijd tot de Romeinse tijd. De
vindplaats bevindt zich op ongeveer 340 m ten zuidoosten van het plangebied.
Zaakidentificatie 4706232100 betreft een spinklosje daterend uit de Late
Middeleeuwen. De vindplaats bevindt zich op ongeveer 480 m ten zuidoosten van het
plangebied.

2.3.2 GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART
Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 4) ligt het plangebied in de
historische kern. Hiervoor geldt een hoge verwachting voor resten van met name de
Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het plangebied bevindt zich in de
attentiezone van twee historische erven. Dit betreffen Erve Gervelink/ Garvelman en
Erve Boerrichter/ Alerink/ Pot. Beide erven worden al in de 14 e eeuw genoemd.5

2.3.3 EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
In de omgeving van het plangebied hebben eerder archeologische onderzoeken
plaatsgevonden. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 5. Hieronder
worden de meest relevante onderzoeken besproken:
Zaakidentificatie 2358018100 betreft een booronderzoek van de RAAP uit 2012. 6 Het
onderzochte terrein bevindt zich op ongeveer 10 m ten noorden van het plangebied.
Op basis van het bureauonderzoek was een archeologische verwachting van het
Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen. Het veldonderzoek heeft uitgewezen
dat het desbetreffende plangebied volledig is verstoord. Er zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen. Gebaseerd op dit onderzoek is geadviseerd om dit gebied
vrij te geven.
Zaakidentificatie 4039457100 betreft een verkennend booronderzoek uitgevoerd
door Laagland Archeologie in 2017.7 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 10 m
ten westen van het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge
verwachting voor resten uit de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Uit het
booronderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord. Op basis van de
resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch
vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren.

5
6
7

Hisgis.nl/horigheid
Den Boer, Goossens en Ringenier 2012
Brouwer en Oude Rengerink 2017
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Zaakidentificatie 2310235100 betreft een booronderzoek uitgevoerd door Syntegra
BV. In 2010.8 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 50 m ten zuiden van het
plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een lage verwachting voor
resten uit het Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Voor Vroege Middeleeuwen
tot en met de Nieuwe Tijd geldt een zeer hoge verwachting. Uit het booronderzoek
blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord. Op grond van de resultaten van
het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.
In 2017 zijn bij bouwwerkzaamheden door de archeologische werkgroep Denekamp
nog enkele paalsporen waargenomen die mogelijk uit de Middeleeuwen dateren. Ook
zijn er resten van een waterput van Bentheimer zandsteen gevonden die
waarschijnlijk dateren uit de Nieuwe Tijd, toebehorend aan de woning die staat
weergegeven op de kadastrale minuut van 1832.9
Zaakidentificatie 2123863100 betreft een booronderzoek uitgevoerd door
Archaeological Research en Consultancy in 2006.10 Hier is eerder in 2006 een
bureauonderzoek (2122850100) aan voorafgegaan. Het onderzoek bevindt zich op
ongeveer 430 m ten zuidwesten van het plangebied. Op basis van het
bureauonderzoek geldt een middelhoge verwachting voor het Neolithicum tot en met
de Middeleeuwen. Bij het booronderzoek is in alle boringen in het plangebied een
(restant van) een esdek aangetroffen. Hieronder is in een boring een restant van een
podzol gevonden. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op basis van
de resultaten van het veldonderzoek wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm
van een archeologische begeleiding.
Zaakidentificatie 2153639100 betreft een booronderzoek uitgevoerd door BAAC BV in
2007.11 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 71 m ten zuiden van het
plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge tot hoge
verwachting voor alle archeologische perioden. Bij het booronderzoek zijn in het hele
plangebied beekdalgronden aangetroffen. Dit zijn laag gelegen en vaak natte
gronden die minder tot niet geschikt zijn voor bewoning. De kans dat archeologische
sporen in het plangebied aanwezig zijn is daarom klein. Op basis van de resultaten
van het booronderzoek wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te laten
voeren.
Zaakidentificatie 5120644100 betreft een booronderzoek uitgevoerd door Laagland
Archeologie BV in 2021.12 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 240 m ten zuiden
van het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting
voor resten uit de periode Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het accent ligt
daarbij op de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Tijdens het verkennend
bodemonderzoek is een subrecent geroerd pakket geconstateerd waaronder nog
resten van een oude ophoging is gezien. Deze ophooglaag ligt op de C-horizont van
dekzand. Gezien de te verwachten vondstcomplexen adviseren we daarbij
vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.
Zaakidentificatie 2397247100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd door
Hamaland Advies vof in 2013.13 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 150 m ten
zuidoosten van het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek van Hamaland
Advies geldt een middelhoge verwachting van het Paleolithicum tot en met de
Romeinse tijd en een zeer hoge verwachting voor Middeleeuwen tot en met Nieuwe
Tijd. Bij het veldonderzoek is geconcludeerd dat op een deel van het terrein de basis
van het oorspronkelijke plaggendek bewaard is gebleven. Onder dit plaggendek zijn

Koeman, Schorn en Nillesen 2014
Benerink 2017
10
Bergsma en Mulder 2007
11
Schorn 2007
12
Brouwer en Ponten 2021
13
de Graaf, Rohling en van der Kuijl 2013
8
9
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in de top van de dekzandafzettingen grondsporen aangetroffen in de vorm van
paalsporen, paalkuilen en greppels. Deze behoren vermoedelijk bij een
vlaknederzetting (erven) uit de periode van voor de vorming van het plaggendek
(10e t/m de 12e eeuw). Hamaland Advies adviseert op basis van de
onderzoeksresultaten derhalve om bodemingrepen dieper dan 100 cm-mv
archeologisch te laten begeleiden of – afhankelijk van de schaal van de diepere
bodemingrepen- een waarderend proefsleuvenonderzoek uit te laten. De gemeente
Dinkelland heeft besloten hier nader onderzoek te laten uitvoeren. Bij de aanvang
van de graafwerkzaamheden in dit gebied in 2015 zijn door leden van de werkgroep
archeologie Denekamp meerdere sporen waargenomen en ingemeten (zie
onderstaande afbeelding). De meeste sporen lijken uit de Middeleeuwen te dateren.
Naast deze grondsporen zijn ook enkele scherven kogelpotaardewerk gevonden. 14

Afbeelding 5. Gevonden grondsporen tijdens graafwerkzaamheden aan de
Vledderstraat in 2015. De zwarte vlekken zijn grondsporen en de grijze stippellijnen
geven mogelijke huisplattegronden weer.

14

Benerink 2015 (1) en (2)
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Zaakidentificatie 2327749100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd door
Syntegra BV in 2011.15 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 250 m ten
zuidoosten van het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geld een
middelhoge verwachting voor de periode Laat Paleolithicum-Mesolithicum en Late
Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. Voor Neolithicum-Vroege Middeleeuwen geldt een hoge
verwachting. Tijdens het booronderzoek bleek dat een groot deel van het
desbetreffende plangebied is verstoord. Daarnaast zijn geen archeologische
indicatoren aangetroffen. Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor
het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.
Zaakidentificatie 2132765100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd door
Syntegra BV in 2006. Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 470 m ten zuidwesten
van het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge
verwachting voor sporen uit de perioden Neolithicum tot en met de Middeleeuwen.
Uit het booronderzoek is gebleken dat de bodem binnen het plangebied gekenmerkt
wordt door sterke verstoringen. In geen van de boringen zijn archeologische resten
of indicatoren aangetroffen. De kans dat er een archeologische vindplaats binnen het
plangebied aanwezig is, wordt daarom klein geacht.

2.4 HISTORIE
Denekamp is een van de oudste bewoningskernen in Twente. Rond de 8e eeuw
wordt Denekamp samen met Noord-Deurningen genoemd als een deel van het
kerspel Ootmarsum. In 1276 is Denekamp (Demnichem) een zelfstandige parochie.16
Denekamp is ontstaan op een hoge zandopduiking. De gronden in en rond
Denekamp waren tot 1527 voor het overgrote deel eigendom van de bisschop van
Utrecht. Rond de 15e eeuw was de plaats Denekamp een betrekkelijk klein dorp met
amper 100 huizen, verspreid rondom de oude kerk. Deze kerk was in de 13e eeuw
opgetrokken uit ‘Bentheimer zandsteen’. De toren is omstreeks 1436 aangebouwd.17
Op de Hottingerkaart (circa 1787, niet afgebeeld) is in het plangebied bebouwing
aangegeven langs de latere Spittendijk, Brink en Brinkstraat. De eerste kadastrale
kaart (circa 1832)18 geeft een beter beeld. Op deze kaart is het plangebied nog
onbebouwd (zie onderstaande afbeelding). Het terrein is op de OAT (Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel) aangeduid als tuin. Verder is te zien dat het plangebied
onderdeel uitmaakt van de historische kern van Denekamp. Het gebied maakt
onderdeel uit van het erf van Derk Bloemkamp (Timmerman). Op ongeveer 90 m ten
zuidwesten van het plangebied bevinden zich twee boerderijen die mogelijk deel
uitmaken van Erve Gervelink en op ongeveer 60 m ten zuidoosten van het
plangebied bevindt zich een boerderij die mogelijk deel uitmaakt van Erve
Boerrichter.
Op de topografische kaart van 1908 (zie afbeelding 8) oogt het plangebied in het
noorden bebouwd maar mogelijk is de topografische kaart niet accuraat. Op de
topografische kaart van 1935 is te zien dat de omgeving van het plangebied verder
wordt volgebouwd (Afbeelding 9). Het gebouw dat zich tegen de zuidkant van het
plangebied bevindt is in 1925 gebouwd.19 Op de topografische kaart van 1971 lijkt
tegen de noordzijde van het plangebied een nieuw gebouw gebouwd te zijn. Ook is
het plangebied op deze kaart duidelijk onbebouwd (Afbeelding 10). Het gebouw dat
zich momenteel tegen de noordzijde van het plangebied bevindt is in 1977

15
16
17
18
19

Kremer 2011
planviewer.nl
Heemkundedenekamp.nl
bron: hisgis.nl
Bagviewer.nl
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gebouwd.20 Vanaf de topografische kaart van 1988 is de situatie in het plangebied en
zijn directe omgeving weergegeven zoals het tot op heden nog steeds is (Afbeelding
11).

20

Bagviewer.nl
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Afbeelding 6. Boven: Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. Onder:
detail plangebied op de kadastrale kaart. De locatie van het plangebied is blauw
omlijnd. Geel: hooiland, beige: bouwland, lichtgroen: weideland, donkergroen:
bos/opgaand hout, paars: tuin; rood met grijs: bebouwing met erf. Bron: hisgis.nl.

Afbeelding 7. Detail eerste kadastrale kaart circa 1832. Bron: archis3.
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Afbeelding 8. Uitsnede uit de topografische kaart van 1908. Bron: topotijdreis.nl.

Afbeelding 9. Uitsnede uit de topografische kaart van 1935. Bron: topotijdreis.nl.
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Afbeelding 10. Uitsnede uit de topografische kaart van 1971. Bron: topotijdreis.nl.

Afbeelding 11. Uitsnede uit de topografische kaart van 1988. Bron: topotijdreis.nl.
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3C

ONCLUSIE EN

VERWACHTINGSMODEL
3.1 CONCLUSIE
Op basis van de inventarisatie kan het volgende geconcludeerd worden.
Geomorfologisch en bodemkundig is het plangebied en haar wijde omgeving niet
gekarteerd (bebouwde kom). Op de gemeentelijke archeologische waarden- en
verwachtingskaart is te zien dat het plangebied in de historische kern ligt. Deze zone
is ook niet geomorfologisch gekarteerd maar rondom het plangebied liggen zones
met dekzandhoogten en -ruggen die waarschijnlijk door een plaggendek afgedekt
zijn. Waarschijnlijk bestaat het plangebied uit een ophoogdek (tuinophoging met
stadsafval) waaronder nog een plaggendek kan liggen. Op ongeveer 60 m ten
zuidwesten van het plangebied ligt ook een zone met beekdalen en overige laagten.
Waarschijnlijk ligt het plangebied in een of beide van deze zones. Gebaseerd op deze
bevindingen kan in het plangebied podzolvorming hebben plaatsgevonden. Echter,
het plangebied is onderdeel van de oude historische kern van Denekamp. Het terrein
was op de eerste kadastrale kaart van 1832 nog niet bebouwd maar maakte
onderdeel uit van een ander erf. In de omgeving van het plangebied zijn twee
historische erven bekend: Erve Gervelink en Erve Boerrichter. Beide boerderijen
worden al in de 14e eeuw genoemd.
In de omgeving van het plangebied zijn meerdere archeologische vondsten bekend.
Het merendeel van deze vondsten dateert uit de Middeleeuwen-Nieuwe Tijd, maar
ook resten uit de prehistorie komen voor. In ieder geval vanaf het begin van de
vorige eeuw tot circa 1970 kwam in het plangebied bebouwing voor.

3.2 VERWACHTINGSMODEL
Op basis van landschappelijk criteria geldt een hoge verwachting voor resten uit de
periode Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. De relatief hoge ligging in
combinatie met de nabijheid van water maakt het gebied geschikt voor Vroege
landbouwers. Het is echter niet waarschijnlijk dat resten uit deze periode nog in een
intacte context aanwezig zijn gezien de bebouwings- en gebruiksgeschiedenis van
het plangebied. Voor de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd geldt een (zeer)
hoge verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging in de historische
kern, de bebouwingsgeschiedenis en de diverse archeologische vondsten uit deze
periode rondom het plangebied. Eventuele nederzettingen uit de steentijd hebben
een omvang van 50 – 200 m2 (kleine variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote
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variant). Nederzettingen uit de periode bronstijd – middeleeuwen hebben meestal
een omvang tussen 500 – 2000 m2 (huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).21
Deze resten liggen in de top van de natuurlijke ondergrond, mogelijk dicht onder het
maaiveld onder een bouwvoor of eventuele ophogingslaag. De natuurlijke bodem
wordt hier gevormd door dekzand waarin zich een podzol heeft ontwikkeld.
Eventuele resten bestaan uit vuursteenstrooiingen (voornamelijk neolithicum, in
mindere mate bronstijd en ijzertijd). Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk
worden verwacht, evenals houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Vanaf
ongeveer de 17e eeuw is ook baksteen te verwachten (rurale gebieden; in
bewoningskernen al eerder). Deze vondstcategorieën bevinden zich aan of in het
pleistocene zand, direct onder een bouwvoor. Daarnaast kunnen grondsporen
worden verwacht. Het gaat daarbij overwegend om paalkuilen, greppels en
afvalkuilen en dergelijke. Deze bevinden zich in de top van de pleistocene
ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken.

21

bron: Tol e.a., 2006.
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4V

ELDONDERZOEK

4.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK
Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie
in het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van
verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te
brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd
verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een
verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en
geomorfologische kaarten.
Het hele plangebied was toegankelijk voor archeologisch booronderzoek. Voor
aanvang van het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld22 en
gedeponeerd in Archis3. Het veldonderzoek bestond uit het zetten van zes
verkennende boringen. Verkennend booronderzoek is een snelle en kostenefficiënte
onderzoeksmethode om de archeologische potentie van een plangebied in kaart te
brengen. Aangezien de specifieke bodemopbouw in het plangebied niet bekend is, is
verkennend onderzoek in dit stadium de meest geschikte onderzoeksmethode.
De boringen zijn uitgevoerd met een guts met een diameter van 2 cm. De
boorkernen zijn visueel geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische
indicatoren. De boringen zijn gemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 3 m.
Het bodemprofiel is beschreven volgens de norm NEN 5104 en ASB. De NAPmaaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald aan de hand van het AHN. De
profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 7. De boorpuntenkaart met de
posities van de boringen is opgenomen in bijlage 6.

4.2 RESULTATEN: LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN
BODEMONTWIKKELING

Het bodemprofiel toont een zeer gelijkmatige opbouw, zoals ook verwacht mag
worden voor een zeer klein plangebied. Onder een dik, geroerd en waarschijnlijk
grotendeels opgebracht humeus pakket ligt verspoeld dekzand. In de meeste
boringen wordt de intacte natuurlijke ondergrond gevormd door een C-horizont.
Het opgebrachte pakket heeft een dikte van gemiddeld ongeveer 90 cm en is
homogeen van aard en kleur. De bovenste circa 50 cm bestaat uit matig fijn, zwak
siltig en zwak-matig humeus zand. Deze laag is overwegend homogeen
donkergrijs/zwart gekleurd en bevat baksteengruis en sintels. Daaronder, tot

22

E. Brouwer, 2022
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ruwweg 90 cm, ligt een soortgelijke laag, maar deze is siltiger. Ook hierin zijn
minieme baksteenfragmentjes gezien. Voor zover bepaald kon worden, dan betreft
dit hardgebakken baksteen.
Deze laag is meestal onscherp begrensd met de onderliggende intacte bodem. Deze
bestaat uit matig fijn, zwak siltig en licht grindhoudend zand. Deze laag is (licht)geel
gekleurd en soms matig gesorteerd. Deze laag is geïnterpreteerd als verspoeld
dekzand. In boring 3 is het geroerde pakket van minder dik (70 cm). Van 70 tot 80
cm –mv is een geelbruin gekleurde BC-horizont gezien.
Onderstaande afbeelding toont een interpolatie van de hoogteligging van de intacte
natuurlijke ondergrond in m NAP.

Afbeelding 12. Top intacte natuurlijke ondergrond in m NAP (interpolatie).
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5C

ONCLUSIE EN

VERWACHTING
In het plangebied is sprake van een ophoogpakket van ongeveer 90 cm dik. De
ouderdom is niet bekend, maar op basis van de inclusies (snippers hardgebakken
baksteen en kolengruis) betreft het een subrecent geroerd pakket: steenkool kwam
in Nederland op grote schaal in gebruik tussen circa 1850 en 1950. In één boring
zijn sporen van bodemvorming gezien in het onderliggende verspoelde dekzand (BChorizont in boring 3). In de overige boringen resteert alleen nog een C-horizont.
Zeer waarschijnlijk was in de overige boringen oorspronkelijk ook sprake van
bodemvorming (E-, B- en BC-horizont). Het ontbreken van deze horizonten duidt
erop dat de top van het verspoelde dekzand is verdwenen. Daarmee is ook het
archeologische niveau voor resten vanaf de steentijd tot circa de Late Middeleeuwen
en mogelijk de Nieuwe Tijd verdwenen. De hoge verwachting voor resten uit de
periode Neolithicum tot en met Middeleeuwen kan daarmee worden bijgesteld naar
‘laag’. Wel kunnen nog resten van zeer diepe grondsporen bewaard zijn gebleven in
de C-horizont.
Het aanwezige dek zou een (subrecent vergraven) ophoogdek kunnen zijn. Resten
van een plaggendek zijn niet aangetroffen. De aangetroffen baksteenfragmentjes
hangen mogelijk samen met resten van bebouwing die hier op oude kaarten (tussen
circa 1908 en 1971) is aangegeven. Vermoedelijk is tijdens de sloop het gehele
plangebied diepgaand vergraven. Resten van subrecente, maar ook eventuele
oudere bebouwing zijn daarbij waarschijnlijk sterk aangetast of verdwenen. Ook voor
de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd kan de verwachting worden bijgesteld
naar ‘laag’.
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6S

ELECTIEADVIES

Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans klein dat het plangebied
archeologische sporen bevat, afgezien van eventuele diepe grondsporen. Dergelijke
resten zijn niet door middel van grondboringen op te sporen. Het archeologisch
belang van dergelijke geïsoleerde restsporen is meestal laag. Om deze reden
adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied vrij te geven.
Dit advies is overgenomen doorvan de gemeente Dinkelland, hierin
vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer O.
Satijn.
Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit
kan bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (033 421 74 56) of via de website:
www.cultureelerfgoed.nl/contact.
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BIJLAGE 7 BOORSTATEN
VELDONDERZOEK
Boring 1

RD-coördinaten: 265105/489011

-mv (m) NAP(m)
lithologie kleurbeeld
24,85
0

0,25

24,6
40

0,5

24,35

70

0,75

24,1

1

23,85

80

zand, matig fijn, zwak
siltig, donkergrijs/
zwart/ bruin, onscherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord, witte
zandbrokjes
zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus,
donkergrijs/ zwart/
grijs, onscherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord
zand, matig fijn, matig
siltig, donkergrijs/
zwart/ geel, scherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord

zand, matig fijn, zwak
110 siltig, matig gesorteerd,
geel, C-horizont,
verspoeld dekzand

Boring 2

RD-coördinaten: 265107/489021

-mv (m) NAP(m)
lithologie kleurbeeld
24,86
0

0,25

0,5

24,61

24,36

0,75

24,11

1

23,86

zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donkergrijs/ zwart, zwak
koolgruishoudend,
onscherpe ondergrens,
gevlekt/ verstoord

50

zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus,
donkergrijs/ zwart,
scherpe ondergrens,
gevlekt/ verstoord

80

zand, matig fijn, zwak
siltig, sterk grindig,
geel/ bruin/ grijs,
scherpe ondergrens,
C-horizont, lijkt
verstoord

100

zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig,
geel, C-horizont,
120 verspoeld dekzand
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Boring 3

RD-coördinaten: 265109/489031

-mv (m) NAP(m)
lithologie kleurbeeld
24,65
0

0,25

0,5

24,4

zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donkergrijs, zwak
baksteenhoudend,
ondergrens diffuus,
gevlekt/ verstoord
zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig,
donkergeel/ bruin,
onscherpe ondergrens,
BC-horizont, verspoeld
dekzand

24,15

Boring 4

RD-coördinaten: 265111/489013

-mv (m) NAP(m)
lithologie kleurbeeld
24,82
0

0,25

5

, sterk grindig
opgebracht, worteldoek

15

zand, matig fijn, zwak
siltig, lichtgeel/ bruin,
scherpe ondergrens,
opgebracht, cunetzand

24,57

zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donkergrijs/ zwart/
bruin, onscherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord

0,5

24,32

0,75

24,07

1

23,82

100

1,25

23,57

125

70

0,75

23,9

1

23,65

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,
zwak grindig, geel/
bruin, onscherpe
ondergrens, C-horizont,
100 verspoeld dekzand,
homogeen
80

120

Boring 5

RD-coördinaten: 265113/489023

-mv (m) NAP(m)
lithologie kleurbeeld
24,75
0

0,25

24,5

0,5

24,25

0,75

24

zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig,
geel, C-horizont,
verspoeld dekzand

50

zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
donkergrijs/ zwart, zwak
baksteenhoudend,
ondergrens diffuus,
gevlekt/ verstoord,
homogeen
zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkergrijs/ zwart, zwak
baksteenhoudend,
onscherpe ondergrens,
gevlekt/ verstoord,
homogeen

zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkergrijs/ zwart/ geel,
100 gevlekt/ verstoord, met
gele zandbrokken

Boring 6

23,75

120

zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig,
lichtgeel, C-horizont,
verspoeld dekzand

RD-coördinaten: 265116/489032

-mv (m) NAP(m)
lithologie kleurbeeld
24,67
0

0,25

24,42

0,5

24,17

0,75

23,92

50

zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
donkergrijs/ zwart, zwak
glashoudend, zwak
baksteenhoudend,
ondergrens diffuus,
gevlekt/ verstoord,
homogeen
zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkergrijs/ zwart, zwak
baksteenhoudend,
onscherpe ondergrens,
gevlekt/ verstoord,
roestbrokje, homogeen

1

23,67

zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig,
donkergeel, onscherpe
105 ondergrens, C-horizont,
108
verspoeld dekzand

1,25

23,42

zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig,
130 lichtgeel, C-horizont,
verspoeld dekzand

90

1

zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig,
lichtgeel, C-horizont,
verspoeld dekzand
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BIJLAGE 8 VERKLARENDE
WOORDENLIJST
AMK-terreinen - De AMK (Archeologische Monumentenkaart) is een bestand van alle
bekende, behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. Op de kaart staan
terreinen van archeologische, hoge archeologische en zeer hoge archeologische waarde (al
dan niet wettelijk beschermd) aangegeven. De AMK wordt niet meer geactualiseerd.
ARCHIS3 - Archis3 (Archeologisch Informatiesysteem) is een databank waarin gegevens
over archeologisch onderzoek, vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen.
Bleek – een bleek (of bleekweide) is een grasveld dat vroeger door huishoudens gebruikt
werd om linnen te bleken na het wassen ervan. In oude teksten is in 1520 voor het eerst
sprake van een veld om was te bleken. De bleek als zodanig werd nog tot in de vorige
eeuw gebruikt.
Bronstijd - In de Bronstijd (2.000 – 800 voor Chr.) werden voor het eerst voorwerpen van
brons – een legering van koper en tin – gemaakt, hoewel vuursteen nog steeds breed
toegepast werd. Aardewerk uit deze periode is meestal zeldzaam en van slechte kwaliteit
(‘hondebrokaardewerk’). Waarschijnlijk werden veel tradities en gebruiken uit het
Neolithicum in deze periode voortgezet, waaronder aanvankelijk het gebruik overledenen in
grafheuvels bij te zetten. Later, rond 1.200 voor Chr. werd begraving vervangen door
crematies, die in urnenvelden en soms ook in oudere grafheuvels werden bijgezet.
Es – een es (enk, eng) is een areaal bouwland dat door meerdere grondgebruikers wordt
gebruikt. Een es is ruimtelijk begrensd en als zodanig herkenbaar, maar de individuele
percelen zijn niet gescheiden door duidelijk herkenbare grenzen.
Formatie van Boxtel – de Boxtel-afzettingen bestaan overwegend uit zand en in wat
mindere mate uit leem. Deze afzettingen zijn vooral onder koude, periglaciale
omstandigheden gevormd. Het betreft onder andere afzettingen die door de wind zijn
afgezet (eolische afzettingen), niet-eolische afzettingen zoals löss, kleinschalige fluviatiele
afzettingen, hellingafzettingen, en lacustiene afzettingen.
Formatie van Drenthe – de sedimenten van de Drentheformatie bestaan overwegend uit
matig fijn tot uiterst grof grindhoudend zand, klei en leem. Deze sedimenten zijn gevormd
door of nabij het landijs tijdens het Saalien.
Bodemhorizont – een bodemhorizont is een laag of zone die wordt gevormd door
bodemvorming. Een bodemhorizont onderscheidt zich van andere lagen door kleur,
textuur, structuur en abiotische factoren. De aan- of afwezigheid van bodemhorizonten in
podzolgronden geeft belangrijke informatie in hoeverre het vroegere loop-/woonniveau nog
intact is en in welke mate daarmee archeologische resten zijn te verwachten.
De A-horizont ligt meestal aan of vlak onder het maaiveld en is vaak humeus. Vaak vormt
de bouwvoor de A-horizont. De E-horizont ligt meestal onder de A-horizont.
De E-horizont is ontstaan onder invloed van (regen)water, waardoor klei, humus en/of
aluminium omlaag zijn getransporteerd. De E-horizont is vaak lichtgrijs van kleur
(‘loodzand’).
De B-horizont ligt onder de E-horizont. Dit is een inspoelingslaag. De B-horizont is meestal
bruin of donkerbruin gekleurd.
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DE BC-horizont kan onder de B-horizont voorkomen. Dit is een overgangslaag van B- naar
C-horizont. De kleur is meestal donkergeel, bruingeel of geelbruin
De C-horizont is de minerale horizont van ongeconsolideerd materiaal. Het is het
moedermateriaal waarin de bovenliggende horizonten zijn gevormd.
IJzertijd - In de IJzertijd (800 – 12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen
gemaakt. IJzer was harder dan brons en ijzererts was veel breder beschikbaar dan de
grondstoffen voor brons (koper en tin). Het winnen en smeden van ijzer vereiste echter
veel kunde en kennis. Naast aardewerk worden vanaf deze periode soms resten van
ijzeroventjes gevonden of afval dat is ontstaan bij ijzerwinning. Op de hogere zandgronden
kwamen celtic fields (raatakkers) tot ontwikkeling. Dit waren akkercomplexen die zich
soms tot over een groot gebied konden uitstrekken en gekenmerkt werden door relatief
kleine akkertjes die omgeven werden door raatvormige wallen. Men woonde temidden van
de akkers. Ten opzichte van de voorgaande en latere perioden werden vaak nattere
gronden opgezocht. Vanaf de IJzertijd ook werden de zeekleigebieden in gebruik genomen.
Laagpakket van Wierden - (Boxtelformatie). Tot dit laagpakket worden de dekzanden
gerekend. Dekzand is gedurende het laat-Weichselien – vroeg-Holoceen gevormd onder
invloed van de wind
Loodzand - In een plaggendek wordt regelmatig loodzand aangetroffen: bij het winnen
van plaggen werd eerst de natuurlijke toplaag afgestoken. In deze toplaag was een Ehorizont (uitspoelingslaag) aanwezig met een kenmerkende grijze kleur. Loodzand wordt
meestal aangetroffen in de onderzijde van het plaggendek.
Mesolithicum - Het Mesolithicum (8.800 – 4.900 voor Chr.) begon tijdens het begin van
het Holoceen. De gemiddelde temperatuur steeg. Vegetatie ontwikkelde zich sterk en de
variatie in flora en fauna nam toe. De mens trok als jager/verzamelaar door het land.
Materiële resten uit deze periode worden gekenmerkt door kleine vuursteenvoorwerpen
(microlithen).
Middeleeuwen - De Middeleeuwen duurden van 450 – 1500 na Chr. Over de periode vlak
na het definitieve vertrek van de Romeinen uit Nederland is weinig bekend. Tot op heden
zijn relatief weinig vindplaatsen uit deze periode aangetroffen. Er zijn sterke vermoedens
dat resten uit deze periode voor een belangrijk deel onder de huidige oude stads- en
dorpskernen en oude akkercomplexen liggen. Vanaf ongeveer de 10e eeuw ontstaat er
weer enige stabiliteit en is sprake van een min of meer centraal gezag. De maatschappij
raakt gefeodaliseerd. In deze periode werd een begin gemaakt met de ontginning van
veen, heide en bos.
Neolithicum - Het Neolithicum (5.300 – 2.000 voor Chr.) wordt gekenmerkt door een
overschakeling van jagen/verzamelen naar landbouw en veeteelt. De mens ging zich op
een min of meer vaste locatie vestigen. Aanvankelijk werd daarnaast nog gejaagd en
verzameld, maar meer en meer werd de mens agrariër. Doordat men zich op een locatie
kon vestigen, namen de materiële bezittingen sterk toe. Men bouwde boerderijen en
andere constructies en creëerde voorwerpen van aardewerk en geslepen steen. De
bevolking kon groeien en de samenlevingen werden complexer. Uit deze periode zijn
hunebedden en grafvelden/-heuvels bekend.
Paleolithicum - Gedurende het Paleolithicum (300.000 – 8.800 voor Chr.) is Nederland wel
bezocht door de mens (Homo Sapiens Sapiens en Homo Sapiens Neanderthalensis)
gedurende de warmere perioden. Sporen zijn echter schaars en vaak verstoord. De mens
trok destijds als jager/verzamelaar rond in kleine groepen. Afhankelijk van het seizoen en
aanwezige voedselbronnen werden steeds wisselende, tijdelijke kampementen bewoond.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) – De RCE is een onderdeel van het
ministerie van OCW. Het voert wet- en regelgeving uit, ontwikkelt kennis en geeft advies
over rijksmonumenten, landschap & omgeving, archeologie en roerend erfgoed.
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Romeinse tijd - Met de komst van de Romeinen (van 12 voor Chr. tot 450 na Chr. )
eindigde de IJzertijd. In 47 na Chr. werd de Rijn als rijkgrens vastgesteld. Langs deze
grens (de limes) werden castella en wachttorens gebouwd. In het door Romeinen bezette
gebied verbeterde de infrastructuur en ontstonden steden als Nijmegen. Noordelijk van de
limes kon de inheemse levenswijze zich grotendeels handhaven, maar wel zijn veel
Romeinse invloeden te zien.
Saalien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 236 – 126 duizend
jaar geleden. Het Saalien was de voorlaatste ijstijd (voorlaatste glaciaal). Gedurende deze
periode kwam het landijs tot in Midden-Nederland.
Weichselien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 116 – 11,7
duizend jaar geleden. Het Weichselien is de laatste ijstijd (glaciaal) die we in Nederland
gehad hebben. Het landijs bereikte de Nederlandse grenzen niet, maar wel was de bodem
van grote delen permanent bevroren (permafrost).
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Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1.1

plan

Het bestemmingsplan "Denekamp, Spittendijk ongenummerd" met identificatienummer
NL.IMRO.1774.DENBPSPITTENDIJONG-VG01 van de gemeente Dinkelland.
1.2

bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
1.3

aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch,
kunstzinnig, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van
diensten aan particulieren, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een
ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.4

aan-huis-verbonden bedrijf

het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt
uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.5

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.6

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7

achtererfgebied

erf aan de achterkant en aan de niet naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m
van de voorkant, van het hoofdgebouw;
1.8

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.9

bed-and-breakfast

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;
1.10

bedrijf

een onderneming gericht op het bedrijfsmatie voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;
1.11

bedrijfsvloeroppervlak (bvo)

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een
aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;
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1.12

bedrijfswoning

een gebouw met woning op een terrein, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een
persoon die (dat) werkgerelateerd is met dat bedrijf. In geval de woning bij een gebouw of op een terrein wordt
gebouwd, maken alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken onderdeel uit van de bedrijfswoning;
1.13

bedrijfsmatig

gericht op het behalen van winst;
1.14

bedrijfsmatige exploitatie

het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie, dat in de
(logies)verblijven -permanent wisselende - recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden geboden worden;
1.15

bedrijfsmatige kamerverhuur

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder
meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer
zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen;
1.16

beperkt kwetsbaar object

een object waar ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een
risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;
1.17

bestaand

legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
1.18

bestaand bouwwerk

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is,
dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van)
de bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn;
1.19

bestaand gebouw

een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de
gebouwen die niet legaal gebouwd zijn;
1.20

bestaand gebruik

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan, met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan;
1.21

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak
1.22

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.23

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.
Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk is tevens bouwkundig ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een
vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
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1.24

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.25

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.26

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren
of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een kelder, zolder en
vliering;
1.27

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegelaten;
1.28

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;
1.29

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.30

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.31

carport

staanplaats, stalling voor een motorvoertuig onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis;
1.32

dak

iedere vorm van bovenbeeindiging van een gebouw;
1.33

detailhandel

het bedrijfsmatige te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.34

detailhandel in volumineuze goederen

detailhandel volgens een formule die vanwege de aard en/of omvang van de gevoerde artikelen een groot
oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen,
bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede woninginrichtingsartikelen, waaronder meubelen;
1.35

dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten,
fotostudio's, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, met uitzondering van een
garagebedrijf en een seksinrichting;
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1.36

dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord
wordt gestaan en geholpen;
1.37

eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;
1.38

erf

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van de hoofdgebouw;
1.39

erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomaat;
1.40

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt:
1.41

geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan
een geluidszone moet worden vastgesteld;
1.42

(hoek)erker

een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel van
het hoofdgebouw;
1.43

hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming
het belangrijkst is;
1.44

hoofdverblijf

het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene,
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt;
1.45

horeca-activiteit

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren, één en ander al dan niet in combinatie met een
vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
1.46

horecabedrijf

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en ander al dan niet in
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
1.47

huishouden

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken
van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree. Bedrijfsmatige kamerverhuur en
bijzondere woonvormen wordt daaronder niet begrepen;
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1.48

inwoning

wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand;
1.49

kap

een geheel of gedeeltelijke niet horizontale dakconstructie gevormd door ten minste twee schuin hellende
dakschilden met een helling van elk ten minste 15o en ten hoogste 75o;
1.50

kelder

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of tot ten hoogste 0,50 m
boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen; bij 'bebouwing in geaccidenteerd terrein'
gelegen beneden peil;
1.51

kunstobject

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.52

kunstwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen
voorziening;
1.53

kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q.
een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald die in achtgenomen moet worden;
1.54

landschappelijke waarden

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare
structuren en/of elementen in dat gebied;
1.55

logiesverstrekkend bedrijf

een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswooneenheden enkel zijn
ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties aangeboden voor
dagverblijf en maaltijdbereiding;
1.56

maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociaal-medische, museale en sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen,
voorzieningen ten behoeve van sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare
dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;
1.57

mantelzorg

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen
personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan
de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen
sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;
1.58

meetverschil

een door feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven
bestemmings- of bouwgrens;
1.59

natuurlijke waarden

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische
elementen voorkomende in dat gebied;
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1.60

normaal onderhoud

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer, behoud en gebruik
van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;
1.61

overkapping

een bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste één wand;
1.62

parkeren

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het
laden en lossen;
1.63

peil

Onder het peil wordt verstaan:
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
1.64

productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;
1.65

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen
vergoeding;
1.66

prostitutiebedrijf

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in
geburik voor het daar uitoefenen van prostitutie;
1.67

risicogevoelig bouwwerk c.q. object

een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, dat kan worden aangemerkt
in de zin van dat besluit als een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object;
1.68

risicovolle inrichting

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor
het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van
kwetsbare of beperkt kwetsbare object;
1.69

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij ook
bedrijfsmatige was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard
plaatsvinden.
Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater,
een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, of een naar de
aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.70

standplaats

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het
leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;
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1.71

stallen

in een garage of andere bewaarplaats zetten;
1.72

supermarkt

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de
detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
1.73

verkoopvloeroppervlak (v.v.o)

binnenwerks met dien verstande dat de totale vloeroppervlakte van ruimten welke rechtstreeks ten dienste staan
van de detailhandelsactiviteiten en voor publiek toegankelijk zijn (kantoren, magazijnen en overige dienstruimten
worden hieronder niet begrepen), wordt opgeteld;
1.74

voertuig

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;
1.75

voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als
voorgevel moet worden aangemerkt;
1.76

voorgevel rooilijn

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevels van het hoofdgebouw zijn georiënteerd, of, voor zover
op de kaart een voorgevelrooilijn is aangeduid, de op de kaart aangeduide voorgevelrooilijn, alsmede het
verlengde daarvan;
1.77

vuurwerkbedrijf

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, niet
bedoeld de periodieke verkoop in consumentenvuurwerk c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor
benodigde stoffen;
1.78

winkel

een gebouw dat een ruimte omvat welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor
detailhandel;
1.79

wonen

het gehuisvest zijn in een woning;
1.80

woning

een complex van ruimten in een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden.
1.81

wooneenheid

een tot bewoning bestemd gebouw of onderdeel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien,
blijvend is bestemd voor permanente bewoning, voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen,
behalve aan het hebben van een keuken en/of een toilet en/of een douche, waarbij de aan de wooneenheid
ontbrekende voorzieningen wel als gemeenschappelijke voorzieningen ter compensatie moeten zijn gelegen in
hetzelfde gebouw.
1.82

woonhuis

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.
Alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken maken daarbij onderdeel uit van het woonhuis;
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1.83

woonwagen

een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan
worden verplaatst;
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.2

de goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel.
2.3

de inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen.
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.6

de afstand tot de zijdelingse perceelgrens

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw
waar die afstand het kortst is.
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Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen
3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken bij woningen en woonhuizen;
en mede bestemd voor:
c.

de bescherming van de belevingswaarde en het functioneren van de molen, ter plaatse van de
gebiedsaanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop";
met daaraan ondergeschikt:
d. wegen en paden;
e. groenvoorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. speelvoorzieningen;
h. water;
i. nutsvoorzieningen;
met de daarbijbehorende:
j.
k.
3.2

tuinen, erven en terreinen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Bouwregels

3.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voorzover dit in overeenstemming is
met het bepaalde in lid 3.1.
3.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mag uitsluitend één woning worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van delen van een
hoofdgebouw die noodzakelijk zijn als gevolg van aanpassingen om het hoofdgebouw duurzaam te maken
tot ten hoogste 10% van de oppervlakte van het binnen het (bouwperceel gelegen gedeelte van het)
bouwvlak.
c. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig
zijn, met dien verstande dat ondergrondse gebouwen uitsluitend zijn toegestaan in één bouwlaag.
d. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens.
e. de (op de verbeelding (plankaart)) aangegeven aanduidingen ten aanzien van de toegestane goot- en
bouwhoogte dienen in acht te worden genomen;
f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens zal tenminste 3,00 m bedragen, tenzij de
bestaande afstand tot de perceelgrens minder is, in welk geval die afstand aangehouden dient te worden;
g. het bouwvlak/ voorgevelrooilijn mag door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen worden overschreden,
met dien verstande dat:
1. de overschrijding ten hoogste 1,00 meter zal bedragen;
2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw zal
bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 50%. Deze bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de
zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;
3. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk
is, de breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw zal
bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 2/3. De bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de
zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;
4. de bouwhoogte ten hoogste 4,00 meter zal bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0
graden tot 10 graden (platte dakconstructie) de hoogte maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de
verdiepingsvloer van de eerste verdiepingsvloer mag bedragen
5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2,00 m zal bedragen. Bij twee aan elkaar
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gekoppelde erkers bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is de voorgeschreven afstand
van 2,00 meter tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;
6. maximaal 1 (hoek)erker per woning.
3.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. een bijbehorend bouwwerk wordt ten minste 1 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het
hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per hoofdgebouw ten hoogste 50% van het
bouwperceel bedragen met een maximum van 250 m², met dien verstande dat wanneer de bestaande
oppervlakte groter is, dit bestaande oppervlak als maximum geldt;
c. de goothoogte mag ten hoogste 3 m bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot
10 graden (platte dakconstructie) de hoogte ten hoogste 0,3 m boven de bovenkant van de eerste
verdiepingsvloer mag bedragen;
d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het
hoofdgebouw / de bedrijfswoning;
e. bij vrijstaande hoofdgebouwen aan één zijde een afstand van ten minste 2 m tot de zijdelingse
perceelsgrens in acht moet worden genomen;
f. in afwijking van het gestelde onder a mogen de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden
overschreden door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande dat:
1. de overschrijding ten hoogste 1 m mag bedragen;
2. de breedte van erkers maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw
/ de bedrijfswoning mag bedragen;
3. ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een hoofdgebouw / bedrijfswoning is toegestaan;
4. de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen of indien het hoofdgebouw / de bedrijfswoning een
hogere verdiepingsvloer bevat ten hoogste tot 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van dat
hoofdgebouw / die bedrijfswoning;
5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m bedragen. Bij twee aan elkaar
gekoppelde erkers bij een halfvrijstaande hoofdgebouwen / bedrijfswoningen, is de voorgeschreven
afstand van 2 m tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing.
3.2.4 Overkappingen en Carports
In afwijking van het bepaalde in lid 3.2.3 sub c t/m f geldt voor overkappingen en carports
dat:
de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan minimaal 1 meter dient te
bedragen;
3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3,00 m achter de voorgevel van
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 m bedragen, waarbij ten hoogste 1 vlaggenmast
per hoofdgebouw is toegestaan;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
3.3

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing.
3.4

Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een
omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 3.2.2 sub b in die zin dat een vrijstaand hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak
wordt gebouwd, mits:
1. de bouwdiepte van het hoofdgebouw ten hoogste 15,00 m bedraagt;
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2. de zijdelingse bouwvlakgrenzen ten hoogste 3,00 m worden overschreden;
3. de oppervlakte van het hoofdgebouw ten hoogste 25% bedraagt van het bestemmingsvlak, met een
maximum van 150 m²;
4. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
5. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens minimaal 3,00 m bedraagt;
6. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens minimaal 8,00 m bedraagt;
7. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
b. het bepaalde in lid 3.2.3 sub b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken
bij een hoofdgebouw wordt vergroot met ten hoogste 100 m², mits:
1. het een vergroting betreft ten behoeve van de huisvesting van mindervaliden en zorgbehoeftigen,
waarbij op basis van een besluit van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of een verklaring van de
GGD dient te worden aangetoond dat de gewenste uitbreiding noodzakelijk is;
2. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken ten hoogste 100% van de oppervlakte
van het hoofdgebouw bedraagt.
3.5

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huisverbonden beroep of een
aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, anders dan in de vorm van
mantelzorg;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding.
f. het gebruik van een woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.
Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken.
3.6

Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken
van:
a. het bepaalde in lid 3.5 sub a in die zin dat vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebruikt ten
behoeve van mantelzorg, mits:
1. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk van aard is;
2. er sprake blijft van één huishouden;
b. het bepaalde in lid 3.5 sub b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een
aan-huis-verbonden beroep, mits:
1. het een beroep betreft dat naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen
milieuvergunningsplichtige activiteiten) in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen met behoud
van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die
met de woonfunctie in overeenstemming is;
2. het pand waarin het beroep wordt uitgeoefend tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van
de exploitant of de beoefenaar van het beroep, danwel kan worden aangemerkt als het bij het
hoofdverblijf behorende bijgebouw, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
3. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan
30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en
uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;
4. het geen detailhandel (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of
prostitutieactiviteiten betreft;
5. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden
en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
6. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de
openbare ruimte ontstaat;
c. het bepaalde in lid 3.5 sub b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een
aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, mits:
1. het bedrijf naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen milieuvergunningsplichtige
activiteiten) in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie, kan
worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
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2. het pand waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van
de exploitant, danwel kan worden aangemerkt als het bij het hoofdverblijf behorende bijgebouw,
waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
3. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroeps-/ bedrijfsvloeroppervlak niet meer
bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de
aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;
4. het geen detailhandel (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of
prostitutieactiviteiten betreft;
5. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden
en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
6. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de
openbare ruimte ontstaat;
d. het bepaalde in lid 3.5 sub d in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden
gebruikt voor logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een
bestaande entree (deur);
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven
in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
e. het bepaalde in lid 3.5 sub e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits:
1. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang
verschaft tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan;
2. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;
3. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang;
4. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn
toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet
meegerekend);
5. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast);
6. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;
7. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn
gekoppeld aan de woning.
3.7

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden,
de milieusituatie, het plan wijzigen in die
zin dat:
a. het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, met dien verstande dat:
1. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt met een
maximum van 150 m² per perceel;
2. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
3. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen;
4. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens minimaal 3,00 m bedraagt;
5. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens minimaal 8,00 m bedraagt;
6. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
7. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4 Waarde - Archeologie
4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de
gronden.
4.2
Bouwregels
a. Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² en een diepte van meer dan 0,50 m, moet
alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overlegd
waarin:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
gedocumenteerd.
b. Indien uit het in lid a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kan er één of meerdere van de volgende
voorwaarden verbonden worden aan de omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door
Burgemeester en Wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
c. Indien aan de omgevingsvergunning voorwaarden worden verbonden als bedoeld in b wordt de provinciaal
archeoloog om advies gevraagd.
4.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.3.1 Vergunningsplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, ongeacht het bepaalde in de regels bij
de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming(en), is een omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van
de bodemstructuur, over een oppervlakte van meer dan 100 m²;
b. het graven en dempen van sloten, vaarten en andere watergangen;
c. het aanbrengen van drainage;
d. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;
e. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
4.3.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 4.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht
door een daartoe bevoegde instantie;
d. niet dieper gaan dan 0,50 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan 100 m² beslaan.
4.3.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
archeologische waarden van de gronden.
4.3.4 Onderzoeksplicht
Alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, moet door de aanvrager een rapport worden overlegd
waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende
mate zijn vastgesteld; en
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b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
gedocumenteerd.
4.3.5 Rapport
Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen moet ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies
ingewonnen worden bij een ter zake deskundige.
4.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit het in lid 4.3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden verbonden worden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te
stellen kwalificaties.
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Hoofdstuk 3

Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6 Algemene bouwregels
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten,
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers,
balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q.
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,00 meter bedraagt.
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:
a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en
onderhoud;
b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
e. het gebruik van bijbehorende bouwwerken, recreatiewoningen en kampeermiddelen ten behoeve van
permanente bewoning;
f. het gebruik van bijbehorende bouwwerken, recreatiewoningen en kampeermiddelen ten behoeve van de
huisvesting van seizoenarbeiders dan wel elders werkzaam zijnde arbeiders;
g. het gebruik van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen, voor wonen;
h. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
i. het gebruik van een (bedrijfs)woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur;
j. het gebruik van een (bedrijfs)woning voor een bijzondere woonvorm.

bestemmingsplan Denekamp, Spittendijk ongenummerd

179

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels
8.1

vrijwaringszone - molenbiotoop

8.1.1 Bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mag op of in deze gronden niet
hoger worden gebouwd dan:
a. binnen een afstand van 100 m van de molen: de bouwhoogte die gelijk is aan de hoogte van de onderste
punt van de verticaal staande wiek van de molen;
b. buiten een afstand van 100 m van de molen: de bouwhoogte genoemd onder a vermeerderd met 1/30 van
de afstand tussen het bouwwerk en de molen.
8.1.2 Uitzondering
De regels genoemd in lid 8.1.1 gelden niet voor bestaande gebouwen en bouwwerken of gebouwen en
bouwwerken die mogelijk zijn op basis van dit bestemmingsplan of hogere regelgeving of al reeds opgericht
kunnen worden krachtens een (omgevings)vergunning.
8.1.3 Afwijken van de bouwregels
Er kan met omgevingsvergunning worden afgeweken worden van:
a. het bepaalde in lid 8.1.1 onder a en b in die zin dat de in de andere aangewezen bestemming(en)
genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met een hogere
bouwhoogte dan genoemd in lid 8.1.1, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de molen.
8.1.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a Vergunningsplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:
a. het ophogen van gronden hoger dan de in lid 8.1.1 aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor bouwwerken;
b. het beplanten met opgaande beplanting hoger dan de in lid 8.1.1 aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor
bouwwerken;
c. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur hoger dan de in lid 8.1.1
aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor bouwwerken.
b Uitzonderingen
Het bepaalde in lid a vergunningsplicht is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud dan wel het normale gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een daarvoor benodigde
vergunning.
c Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. geen onevenrdige afbreuk wordt gedaan aan het huidige en/of het toekomstig functioneren van de molen als
werktuig door windbelemmering;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde van de molen als landschapselement;
c. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de molen.
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
9.1

Algemeen

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden, de
woonsituatie, het straat en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van
die maten, afmetingen en percentages;
b. de bestemmingsregels in die zin dat het beloop of het profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen
onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe
aanleiding geeft;
c. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe
aanleiding geeft;
d. de bestemmingsregels ten aanzien van bouwwerken geen gebouw zijnde voor kunstobjecten,
speelvoorzieningen, informatiezuilen, minicontainers, papiercontainers, glasbakken en vlaggenmasten. Met
dien verstande dat:
1. de hoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 5 meter;
2. de hoogte van minicontainers, papiercontainers, glasbakken bedraagt maximaal 3 meter;
3. de hoogte van informatiezuilen bedraagt maximaal 5 meter;
4. voor kunstobjecten geldt een maximale hoogte van 8 meter;
5. voor vlaggenmasten en lichtmasten (lichtmast t.b.v. verkeersveiligheid is vergunningsvrij) geldt een
maximale hoogte van 10 meter;
6. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 meter.
7. het bruto-vloeroppervlak is niet groter dan 50 m2;
e. de bestemmingsregels in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve
van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt
vergroot tot ten hoogste 40,00 m, mits:
1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;
2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de plaatsing wordt
aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen;
3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende omgeving en/of
landschapselementen;
4. het principe van site-sharing wordt toegepast;
5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het
gebied en zijn bebouwing;
7. er afstemming plaatsvindt met de Nota antennebeleid gemeente Dinkelland (2008);
f. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van de
gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en
lichtkappen, wordt vergroot, mits:
1. deze vergroting niet meer dan 10 m² per plaatselijke verhoging bedraagt;
2. de vergroting leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het
betreffende gebouw bedraagt;
g. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak in die zin dat de grenzen van
het bouwvlak naar de buitenzijde met meer dan één meter worden overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
h. voor het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen, waarbij geldt:
1. een maximum van 3 evenementen per jaar;
2. de duur ten hoogste 15 dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten
behoeve van het evenement hieronder begrepen.
9.2

Algemene afwijkingsregels voor hoofdgebouwen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels voor hoofdgebouwen:
a. als er vanuit architectonisch oogpunt een hoogwaardige versterking van de ruimtelijke kwaliteit en het
omgevingsbeeld wordt bewerkstelligd, mits:
1. de bouwhoogte van het hoofdgebouw ten hoogste 10,00 m zal bedragen
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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b. als de afwijking noodzakelijk is als gevolg van aanpassingen om het hoofdgebouw duurzaam te maken.
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Artikel 10
10.1

Overige regels

Parkeerregels

10.1.1 Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik
Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of voor
het gebruik van en gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein geldt de regel dat
de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet plaatsvinden dat er
voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt gerealiseerd.
10.1.2 Gemeentelijk beleid
Voor 10.1.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
10.1.3 Afmetingen parkeerplaatsen
De in 10.1.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
10.1.4 Afwijken
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in lid 10.1.2. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 10.1.2, in
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;
b. de afmetingen in lid 10.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.
10.1.5 Voorwaarden voor afwijken
De in lid 10.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. de openbare ruimte;
b. het woon- en leefklimaat;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
10.1.6 Specifieke gebruiksregel
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4
Artikel 11

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 11.1 sub a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 11.1 sub a met maximaal
10%.
c. 11.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
11.2 Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijn
79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 11.2 sub a te veranderen of te
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar
aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in 11.2 sub a na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.
d. 11.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Denekamp, Spittendijk ongenummerd.
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