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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding plan herziening
Initiatiefnemer is voornemens een (senioren)woning te realiseren op een tweetal percelen aan de Westwal, 
tussen nummers 5 en 9, in het bestaande stedelijke gebied van Ootmarsum, gemeente Dinkelland. Het plan is 
binnen het vigerende bestemmingsplan "Ootmarsum Overige Gebieden" niet mogelijk vanwege het ontbreken 
van een bouwvlak. De locatie heeft reeds een woonbestemming, echter is het bouwen van een woning niet 
mogelijk vanwege het ontbrekende bouwvlak. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is derhalve een herziening 
van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het doel van deze herziening is het creëren van een dusdanige 
planologisch-juridische situatie dat het voorgenomen plan kan worden gerealiseerd.

1.2  Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied omslaat circa 371 m2 en is gelegen aan de Westwal te Ootmarsum. De betreffende percelen 
staan kadastraal bekend als gemeente Ootmarsum, sectie B, nummers 829 en 616. De locatie ligt in het stedelijk 
gebied van Ootmarsum, aan de westkant van het historische centrum. Rondom het plangebied wordt 
voornamelijk gewoond, aan de overzijde van het plangebied zijn enkele ondernemers gevestigd. In de bestaande 
situatie is het plangebied in gebruik als tuin, het is ingericht met een oprit, gras en een schuur. 

In figuur 1.1 wordt de ligging van het plangebied ten opzichte van de omgeving weergegeven en in figuur 1.2 de 
bestaande situatie en begrenzing.

Figuur 1.1: ligging plangebied ten opzichte van de omgeving
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Figuur 1.2: bestaande situatie en begrenzing plangebied

1.3  Vigerend bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan "Ootmarsum Overige Gebieden" (vastgesteld 
18-09-2012). Het plangebied kent de enkelbestemming 'Wonen'. Voor een deel van het plangebied geldt de 
dubbelbestemming 'Waade - Archeologie'. Voor het gehele plangebied geldt de gebiedsaanduiding 
'vrijwaringszone - molenbiotoop - 400m'. In de regels van de enkelbestemming 'Wonen' is opgenomen dat 
woningen enkel binnen een bouwvlak gebouwd mogen worden. Omdat ter plaatse van het plangebied een 
bouwvlak ontbreekt is de beoogde ontwikkeling niet mogelijk. In voorliggend bestemmingsplan wordt een 
bouwvlak aan de percelen toegevoegd, het bouwen van en wonen in een woning worden daarmee 
juridisch-planologisch mogelijk. 
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Figuur 1.3: uitsnede vigerend bestemmingsplan

1.4  Bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Ootmarsum, Westwal 7" bestaat uit de volgende stukken:

toelichting;
bijlagen bij de toelichting;
verbeelding (tek.no. NL.IMRO.1774.BPOOTWESTWAL7-VG01)
regels;
bijlagen bij de regels.

De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan en moeten 
in samenhang 'gelezen' worden. Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied begrepen 
gronden aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn regels gekoppeld teneinde de uitgangspunten van het plan 
zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting heeft weliswaar geen bindende 
werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de omschrijving, motivering en verantwoording van het 
bestemmingsplan. 

1.5  Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie van het plangebied en de omgeving 
beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het ruimtelijk beleidskader van het Rijk, de provincie en de 
gemeente uiteengezet. Hoofdstuk 4 gaat over de omgevingsaspecten die voor dit plangebied relevant zijn. In 
hoofdstuk 5 wordt een toelichting gegeven op de regels van de diverse bestemmingen. In hoofdstuk 6 wordt 
ingegaan  op de uitvoerbaarheid van het plan en tot slot in hoofdstuk 7 wordt de procedure beschreven.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Bestaande situatie
Het plangebied ligt tegen het historische centrum van Ootmarsum aan. In de ruimtelijke structuur behoren de 
percelen bij de woning Westwal 5. De gronden zijn in gebruik ten behoeve van de woning en zijn ingericht met 
een grasveld, oprit en een schuur. Rondom de percelen staat een haag, met aan de oostzijde van het plangebied 
drie bomen en een parkeerplaats. Gelet op de stedenbouwkundige inrichting van de staat is sprake van een 
'open plek' ofwel gat in het bebouwingslint. Figuur 2.1. toont een luchtaanzicht van de locatie, figuur 2.2. 
weergeeft de bestaande inrichting. 

Figuur 2.1: luchtaanzicht

Figuur 2.2: bestaande inrichting

2.2  Toekomstige situatie
In het kader van de beoogde ontwikkeling zijn een erfinrichtingstekening en visualisatie van de beoogde woning 
gemaakt. De beoogde woning vult op passende wijze de open plek in het bebouwingslint in. Qua goot- en 
bouwhoogte wordt aangesloten bij het straatbeeld. De woning betreft een seniorenwoning, er is daarom 
gekozen voor één bouwlaag met kap. Aan de achterzijde van de woning wordt een berging gerealiseerd. Het 
definitieve ontwerp van de woning zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de stadsbouwmeester. 

De woning wordt ontsloten op de Westwal. De nieuwe oprit wordt aansluitend op de oprit van Westwal 5 
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gesitueerd. Onderstaande figuur 2.3. toont de beoogde inrichting van het plangebied. 

Figuur 2.2: indicatieve inrichtingstekening van het plangebied
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor de Nederlandse leefomgeving. 
Hiermee moet ingespeeld worden op de grote uitdagingen die te wachten staan. 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 op regionaal niveau 
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. In de NOVI 
benoemt het Rijk 21 nationale belangen voor het omgevingsbeleid, inclusief de opgaven en de rol van het Rijk in 
het realiseren van deze opgaven. Deze opgaven 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 om combinaties te maken en win-win situaties te creëren. In sommige gevallen moeten belangen 
worden afgewogen en scherper keuzes worden gemaakt. 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.

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

In dit geval is sprake van een lokale ontwikkeling waarmee geen Rijksbelangen zijn gemoeid. Er is dan ook geen 
sprake van strijd met het Rijksbeleid zoals verwoord in de NOVI.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van 
bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Deze vorm van 
normstelling sluit aan op de vroegere planologische kernbeslissingen (pkb's) met concrete beleidsbeslissingen en 
beslissingen van wezenlijk belang die ook van betekenis waren voor de lagere overheden. 

De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Bij 
besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels 
legt beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, 
voor zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling.

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

Het Barro bevat geen regels die van toepassing zijn voor het onderhavige plan. Het Barro heeft dan ook geen 
invloed op dit bestemmingsplan.
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3.1.3  Bro: Ladder voor duurzame verstedelijking

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), artikel 3.1.6., tweede lid, zijn eisen opgenomen waaraan een 
bestemmingsplan moet voldoen als dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen, zoals een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving. 
Daarom is het noodzakelijk dat in een bestemmingsplan, maar ook in een inpassingsplan van rijk of provincie of 
bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, nadrukkelijk wordt 
stilgestaan bij de vraag of er behoefte is aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling.  

Nieuwe stedelijke ontwikkeling

De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van 
een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer 
bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of 
kon worden gerealiseerd. In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Inmiddels heeft 
jurisprudentie reeds bepaald bij welke minimale omvang sprake is van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. 
Conform jurisprudentie is bij 11 woningen geen sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' (ABRvS 16 
september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921) en bij 12 woningen wel sprake van een 'nieuwe stedelijke 
ontwikkeling' (ABRvS 25 maart 2015; ECLI:NL:RVS:2015:953).

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

In voorliggend plan wordt het realiseren van één woning mogelijk gemaakt. Dit is minder dan 11 woningen, er is 
derhalve geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De ladder voor duurzame verstedelijking is niet 
van toepassing en vormt geen belemmering voor de realisatie van onderhavig plan. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

In de Omgevingsvisie schetsen Provinciale Staten hun visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van 
de provincie. Het vizier is daarbij gericht op 2030. Zij geven aan wat volgens hen de ambities en doelstellingen 
van provinciaal belang zijn en hoe zij Gedeputeerde Staten opdragen deze te realiseren.  

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving staat primair in dienst van de sociaaleconomische 
ontwikkeling van Overijssel. Dit betekent dat de provincie ruimte wil bieden voor de ontwikkeling van 
werkgelegenheid en hoogwaardige woonmilieus tot stand willen brengen. Dynamiek ziet de provincie als een 
kans om de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid te versterken. Dit wordt gedaan door in te zetten op een 
evenwichtige afweging van beleidsambities waaronder waterveiligheid, een gezond milieu en goede 
volksgezondheid. Daarnaast wordt ook gestuurd op het versterken van de waardevolle en karakteristieke 
kenmerken van het landschap.

Om de omgevingsvisie tot uitvoering te brengen bevat deze een uitvoeringsmodel. In dat model staan de stappen 
'of', 'waar' en 'hoe' centraal. Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en 
het waarborgen van publieke belangen, varieert de provinciale sturing. Soms is deze sturing normstellend, maar 
meestal is de sturing richtinggevend of inspirerend.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Eén van de 
instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie Overijssel te laten doorwerken is de Omgevingsverordening 
Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die 
ruimtelijke onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de 
Omgevingsvisie juridisch geborgd is. De Omgevingsverordening richt zich dan ook - net zo breed als de 
Omgevingsvisie Overijssel - uitsluitend op de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel. Dit betekent dat 
regels worden gesteld op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van mobiliteit, milieu, 
natuur, water en bodem. Het uitgangspunt 'decentraal wat kan, centraal wat moet' is toegepast bij de 
flexibiliteitsbepalingen in de verordening. Waar mogelijk zijn afwijkingsmogelijkheden toegepast in plaats van 
ontheffingsbepalingen. Voorliggend plan is getoetst aan de relevante beleidsregels uit de provinciale verordening 
en worden in de navolgende hoofdstukken beschreven.
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3.2.2.1  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus. Aan de hand van de drie niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling 
passend is binnen het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving. In navolgende afbeelding wordt het 
uitvoeringsmodel weergegeven. 

Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De betreffende niveaus worden hierna toegelicht waarbij het plan wordt getoetst aan het betreffende niveau uit 
het uitvoeringsmodel.

3.2.2.2  Generieke beleidskeuzes (of)

Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of provincie. Het zijn keuzes die bepalend zijn voor 
de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Als 
deze beleidskeuzes het gevolg zijn van provinciale keuzes zijn ze verankerd in de Omgevingsverordening 
Overijssel. 

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

Bij de afwegingen in de eerste fase 'generieke beleidskeuzes' zijn met name artikelen 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5 van 
de Omgevingsverordening Overijssel van belang ten aanzien van zorgvuldig ruimtegebruik. Hieropvolgend wordt 
aan de artikelen getoetst. 

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.

2. Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving voorzien uitsluitend in ontwikkelingen die een extra 
ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen anders dan de uitleg van steden en dorpen wanneer 
aannemelijk is gemaakt:

dat (her)benutting van bestaande erven en/of bebouwing in de Groene Omgeving in redelijkheid niet 
mogelijk is;
dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 
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Het initiatief voorziet niet in een ontwikkeling welke een nieuw beslag legt op de groene ruimte. Het initiatief is 
niet strijdig met het in het artikel bepaalde. 

Artikel 2.1.4 (Toekomstbestendigheid)

In de toelichting op bestemmingsplannen waarin provinciale belangen in geding zijn wordt aannemelijk gemaakt 
dat de nieuwe ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt en die niet bedoeld zijn voor tijdelijk 
gebruik, toekomstbestendig zijn en dus:

de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien niet in gevaar brengen;
duurzaam en evenwichtig bijdragen aan het welzijn van mensen, economische welvaart en het beheer van 
natuurlijke voorraden;
ook op lange termijn toegevoegde waarde hebben.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.4 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Bij het initiatief zijn geen provinciale belangen in het geding. Voor de motivering van dit artikel wordt verwezen 
naar de paragrafen 'Ontwikkelingsperspectieven' en 'Gebiedskenmerken'. Onderhavig plan voorziet in de 
ontwikkeling van een seniorenwoning binnen bestaand stedelijk gebied. Het initiatief is niet strijdig met het in het 
artikel bepaalde. 

Artikel 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit)

Lid

1. 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.

2. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan het Uitvoeringsmodel (of-, waar- en hoe benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is 
neergelegd.

3. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past 
binnen het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Voor de motivering van dit artikel wordt verwezen naar de paragrafen 'Ontwikkelingsperspectieven' en 
'Gebiedskenmerken'. Het initiatief is niet strijdig met het in het artikel bepaalde.  

Nationaal Landschap Noordoost-Twente

Het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. In de provinciale verordening is 
bepaald dat bestemmingsplannen alleen voorzien in nieuwe ontwikkelingen binnen gebieden die begrensd zijn 
als Nationaal Landschap als die bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de kernkwaliteiten. De 
kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente zijn:

a. het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen;
b. de grote mate van kleinschaligheid;
c. het groene karakter.

De woningbouwontwikkeling in het plangebied ligt in de bebouwde kom van Ootmarsum en sluit aan bij de 
stedenbouwkundige karakteristiek in de directe omgeving. Geconcludeerd wordt dat voorliggend plan geen 
afbreuk doet aan de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

3.2.2.3  Ontwikkelingsperspectieven (waar)

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 ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. 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. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit 
voor de toekomst. 
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Voor het voorliggende plan is het ontwikkelingsperspectief 'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke 
netwerken' van toepassing. 

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. 

Het initiatief voor de bouw van een enkele woning binnen het bestaande stedelijke gebied van Ootmarsum sluit 
aan bij dit ontwikkelingsperspectief. 

3.2.2.4  Gebiedskenmerken (hoe)

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. De kwaliteitsopgaven en –voorwaarden op basis van gebiedskenmerken kunnen te 
maken hebben met landschappelijke -inpassing, infrastructuur,- milieuaspecten, bodemaspecten, cultuurhistorie, 
toeristische en recreatieve aantrekkingskracht, natuur, water, etc. De gebiedskenmerken zijn over het algemeen 
richtinggevend of inspirerend.

De provincie onderscheidt de volgende vier lagen:

1. Natuurlijke laag.
2. Laag van het agrarisch cultuurlandschap.
3. Stedelijke laag.
4. Lust en leisurelaag. 

Natuurlijke laag

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke laag' aangeduid met de gebiedstype  
'Stuwwallen'.

Figuur 3.2: uitsnede Natuurlijke laag

De stuwwallen zijn tijdens de ijstijd opgestuwde aardlagen. Door de vaak grote hoogteverschillen zijn ze nu nog 
steeds goed zichtbaar. Op een aantal plekken zijn de ruggen al van verre zichtbaar; bovenop staand bieden ze 
spectaculaire zichten over de provincie. De ambitie is het eigen karakter van de afzonderlijke stuwwallen te 
behouden en versterken. De inzet is het reliëf daarbij ruimtelijk beeldbepalend te laten zijn. Door bijvoorbeeld de 
overgangen naar andere landschappen te accentueren en door de zichten erop én er vanaf te versterken.

In het plangebied is geen sprake van zichtbaar reliëf. Het initiatief doet geen afbreuk aan het gebiedskenmerk. 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van het agrarische cultuurlandschap' aangeduid met de 
gebiedstype  'Essenlandschap'.
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Figuur 3.3: uitsnede Laag van agrarisch cultuurlandschap

Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager gelegen maten en 
fliergronden, – voormalige – heidevelden en kenmerkende bebouwing rond de es (esdorpen en verspreide 
erven). Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de 
hogere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. De ambitie is het behouden van de es als 
ruimtelijke eenheid en het versterken van de contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen: grote 
open maat van de essen, het mozaïek van de flank van de es, de open beekdalen en vroegere heidevelden. 

Doordat het plangebied deel uitmaakt van het stedelijke gebied van Ootmarsum is het essenlandschap ter 
plaatse van het plangebied al geruime tijd niet meer als dusdanig herkenbaar aanwezig. Het initiatief doet geen 
afbreuk aan het gebiedskenmerk. 

Stedelijke laag

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Stedelijke laag' aangeduid met de gebiedstype  
'Bebouwingsschil 1900 -1955 ' en 'Informele trage netwerk'. 

Figuur 3.4: uitsnede Stedelijke laag

De bebouwingsschil 1900-1955 bestaat uit gemengde stadwijken en woonwijken direct aansluitend op de 
historische centra en binnensteden. Deze stadswijken kennen een gesloten, compacte vorm (bouwblokken) en 
zijn veelal opdeelbaar in wijken met eigen karakter. De wijken worden van elkaar gescheiden door  doorgaande 
lanen, singels en stadsstraten. Kenmerkend in de bebouwing is de verwantschap in architectuurstijlen en 
aandacht voor architectonische details en verbijzondering van gebouwen op specifieke plekken als straathoeken. 
De schil is op te delen in wijken met individuele panden, gekenmerkt door veel variatie in bebouwing en veel 
(individueel en openbaar) groen.

Voorliggend plan voorziet in de invulling van een open plek in het bebouwingslint. Qua maatvoering en 
beeldkwaliteit wordt aangesloten bij het straat- en bebouwingsbeeld. Hiermee voorziet het initiatief in de 
'logische' invulling van de open plek. Het initiatief doet geen afbreuk aan het gebiedskenmerk. 

Lust en leisurelaag

Het plangebied heeft op de gebiedskenmerkenkaart 'Lust en leisurelaag' geen nadere aanduiding. 
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Figuur 3.5: uitsnede Lust en leisurelaag

Toetsing van het initiatief aan Gebiedskenmerken

Voorliggend bestemmingsplan maakt de realisatie van één woning binnen het bestaande stedelijke gebied van 
Ootmarsum mogelijk. Het initiatief voorziet in de logische invulling van een open plek in het straatbeeld. Qua 
maatvoering en beeldkwaliteit wordt aangesloten bij het straatbeeld. Voorafgaand aan de aanvraag 
bouwvergunning wordt het ontwerp beoordeeld door de stadsbouwmeester. Met de beoogde ontwikkeling gaat 
geen ruimtelijke kwaliteit verloren. Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met de 
Gebiedskenmerken. 

3.2.2.5  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de in het voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling niet 
strijdig is met de uitgangspunten van het provinciale beleid. Het initiatief is in overeenstemming met het in de 
Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en het in de Omgevingsverordening Overijssel verankerde beleid.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Omgevingsvisie 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 wil 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.

De inwoners zien hun leefomgeving veranderen. Het wordt moeilijker om voorzieningen in stand te houden. Dit 
geldt voor winkels, horeca, kerken, kultuurhuizen, sportvoorzieningen en scholen. Aan de andere kant ziet de 
gemeente ook nieuwe plannen en combinaties van functies van onderop die kernen juist krachtiger maken.

Van oudsher zijn inwoners van de kernen gewend om de leefbaarheid van hun omgeving in eigen hand te 
nemen en te zorgen dat het er goed toeven is. Het versterken van de leefbaarheid van de kernen wordt door 
inwoners en gemeente via MijnDinkelland al langer samen opgepakt. Dit wil de gemeente Dinkelland voortzetten 
aan de hand van vier speerpunten:

voldoende voorzieningen;
aantrekkelijk wonen;
ruimte voor ondernemen;
leefbare openbare ruimte.
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Op basis van de gemeentelijke waardenkaart behoort het plangebied tot de lichtgrijze zone. Dit betreft het 
gebied 'Kernen met woon- en centrumfunctie'. De gemeente ziet hier voornamelijk ruimte voor kleinschalige 
herstructurering. De omgevingsvisie schrijft de volgende waarden toe aan deze gebieden:

kleinschalige woonbebouwing aan de randen en dichtere en soms ook middelhoge bebouwing in het hart;
belangrijke voorzieningen zoals winkels, horeca, sportvoorzieningen, zorg, pinmogelijkheden;
aanwezigheid van ontmoetingsplekken in het bijzonder in de omgeving van voorzieningen;
(verbindingen met) de groene omgeving;
in veel gevallen een kerk als belangrijk gebouw in het silhouet van de kern;
tevens is er op enkele plekken karakteristieke bebouwing aanwezig.

Met betrekking tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ziet de gemeente in deze gebieden graag: 

de opzet van dorpen met compacte bebouwing en ontmoetingsplekken  in het dorpshart en lagere 
woonbebouwing aan de randen;
behoud van (het zicht op) de kerk en de beleefbaarheid van karakteristieke bebouwing;
mogelijkheden om te ontmoeten;
concentratie van de publieksgerichte functies;
voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en ondernemers passend binnen het aanbod van de kern;
de verbindingen met de groene omgeving;
vasthouden van water.

De gemeente wil graag kernen waar het lekker wonen is. Kernen met voldoende voorzieningen, ruimte voor 
ondernemen, een leefbare openbare ruimte en betaalbare woningen. Het aantal en het soort woningen moet 
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. Uitgangspunt is dat de 
gemeente graag binnen de bestaande grenzen van een kern wil bouwen. In de meeste gevallen gaat het om 
plekken die verbeterd moeten worden of plekken waarvan de bestaande functie vervalt.

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie

In de huidige woningmarkt is de beschikbaarheid van seniorenwoningen een knelpunt. Voorliggend plan maakt 
de realisatie van kleinschalige woonbebouwing, zijnde een seniorenwoning, mogelijk op een inbreidingslocatie 
aan de rand van het centrum. Vanuit de gemeentelijke omgevingsvisie is het wenselijk dat voor deze doelgroep 
woningen worden gerealiseerd. De te realiseren woning past daarmee bij de vraag, is toegankelijk voor de 
betreffende doelgroep en de locatie bevindt zich in het de bestaande bebouwde omgeving. De ontwikkeling is 
passend bij de locatie. 

Op basis van vorenstaande kan geconcludeerd worden dat het plan in overeenstemming is met de 
Omgevingsvisie van de gemeente Dinkelland.

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. 

De gemeente ziet dat het aantal ouderen de aankomende jaren zal toenemen. Om in hun woningvraag te 
voorzien zet de gemeente in eerste instantie in op het toevoegen van levensloopbestendige woningen. Daarmee 
wordt doorstroming gecreëerd; senioren verhuizen naar een levensloopbestendige woning en maken zo weer 
een gezinswoning vrij voor een jonger, groter huishouden.

Het initiatief voor de bouw van een (levensloopbestendige) seniorenwoningen in de kern van Ootmarsum sluit 
aan bij de visie. 

3.3.3  Nota inbreidingslocaties 2020

Structuurversterkende plekken

De Nota inbreidingslocaties is van toepassing op aanvragen voor woningbouw in bestaand stedelijk gebied, welke 
niet in het bestemmingsplan passen. Het aantal woningen dat de gemeente kan toevoegen is beperkt, zodat het 
toevoegen van woningen moet gebeuren op plekken waar de meerwaarde groot is. Aanvragen voor woningbouw 
welke middels de 'Nota inbreidingslocaties 2020' gerealiseerd kunnen worden moeten aan enkele 
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structuurversterkende en stedenbouwkundige voorwaarden voldoen waaraan onderstaand wordt getoetst. 

Doorwerking in het onderhavige plan 

Paragraaf 3.4.

Onder structuurversterkende plekken wordt verstaan: 

a. binnen het bestaand gebouwd gebied zijn gelegen;
b. goed bereikbaar zijn voor al het verkeer; 
c. door herontwikkeling voor woningbouw (als functie, naast eventuele andere functies) bijdragen aan 

ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van de kern door:
1. het herontwikkelen van een “rotte kies” (oude leegstaande/vervallen gebouwen); of
2. het oplossen van leegstand; of;
3. het hergebruiken van bestaand maatschappelijk vastgoed of monumenten; of
4. het slopen of wegbestemmen van incourante woningen; of
5. sanering van een milieuhinderlijk bedrijf; of
6. het herontwikkelen van een locatie die één van de volgende criteria omvat:

gelegen aan de entree van een kern; of
gelegen op een kruispunt van wegen; of
aan 3 zijden zichtbaar.

Locaties met beeldbepalend groen/bos zijn uitgesloten. 

Toetsing

a. De seniorenwoning wordt gebouwd binnen het bestaand gebouwd gebied;
b. De kavel grenst aan de openbare weg (Westwal);
c. De realisatie van een seniorenwoning draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van de 

kern in de zin dat een open plek in het bebouwingslint wordt opgevuld met een woning welke van 3 zijden 
zichtbaar is. 

Paragraaf 3.5.

Een aanvraag moet tenminste voldoen aan onderstaande voorwaarden:

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.

Toetsing

a. De seniorenwoning past binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur van de Westwal en de 
omgeving. 

b. De kavel grenst aan de openbare weg.
c. Een vrijstaande woning past in het straatbeeld van de Westwal en in de omgeving. Het ontwerp van de 

woning wordt afgestemd met de Stadsbouwmeester. 
d. Omliggende woonmilieus worden met het realiseren van een vrijstaande seniorenwoning niet aangetast, dit 

is aangetoond in Hoofdstuk 4. 

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het plan binnen de 'Nota inbreidingslocaties 2020' past, het vastgestelde vormt geen 
belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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3.3.4  Nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 2016

De Nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 2016 bevat het welstandsbeleid voor de gemeente 
Dinkelland. In de nota is het grondgebied opgedeeld in deelgebieden voor de kernen en het buitengebied. Voor 
elk deelgebied is een waarderingsblad en een ambitiekaart gemaakt. Ieder blad bestaat uit een kaartje van het 
gebied, een toelichting, en een weergave van de beoogde omgevingskwaliteit dat bij de welstandstoets voor de 
omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) van toepassing is. Het welstandsbeleid van de gemeentes bestaan uit 
drie niveaus van omgevingskwaliteit:

Basis omgeving
Midden omgeving
Bijzondere omgeving

Het niveau dat van toepassing is geldt voor de algemeen heersende karakteristiek van een gebied. De waarde is 
dus door de bestaande omgeving bepaald. Het komt voor dat binnen een gebied een gebouw of complex ligt dat 
zich door de bijzondere kwaliteit onderscheidt. Deze wordt apart genoemd. De welstandsbeoordeling in deze 
gebieden is gericht op het behouden en versterken van de basiskwaliteiten van de gebieden. Bij de 
welstandsbeoordeling wordt vooral gekeken of het bouwplan bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving (van hoofdvorm tot materiaal en detail). Afhankelijk van het soort bouwwerk komen de volgende 
beoordelingsmodellen voor:

‘Ambtelijk’: alleen kleine bouwwerken van- en voor de voorgevel worden getoetst. Deze toets vindt ambtelijk 
plaats. Bouwplannen achter de voorgevel zijn toetsvrij.
'Stadsbouwmeester’: de stadsbouwmeester toetst.
‘Q-team’: het Q-team beoordeelt en kan daarbij in overleg treden met de initiatiefnemer en/of ontwerper.

Vanwege het aantal verkeersbewegingen zijn de ontsluitingswegen van belang voor de ruimtelijke kwaliteit van 
Ootmarsum. Kenmerkend is de afwisseling van rijenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande 
woningen. Langs deze wegen is gestuurd op een representatieve architectuur. 

Langs de invalswegen ontstond 'lintbebouwing' met hoofdzakelijk een woonfunctie. De bebouwing ondersteunt 
de stedenbouwkundige opzet van het lint. De stijl is zeer divers, zowel in hoofdvorm, kleuren materiaalgebruik 
als positie en richting. Materialen zijn traditioneel en toegepaste kleuren zijn ingetogen. Incidenteel is sprake van 
grotere en dieper uitgevallen kavels.

Op basis van het bovenstaande en de bijbehorende kenmerkende factoren zijn thema's vastgesteld. Aan de 
vastgestelde thema's van de stadsbouwmeester worden verschillende acties gekoppeld waaraan het plan moet 
voldoen.

Doorwerking op het plan en conclusie

Het plangebied ligt in de zone 'Kernen - niveau midden' welke is aangeduid met de oranje kleur. De zone wordt 
onder andere gekenmerkt door de ontsluitingswegen en (historische) invalswegen. Het ontwerp van de woning 
wordt aan de bij dit gebied behorende thema's getoetst, dit zijn:  

a. situatie/algemeen
b. hoofdvorm
c. architectuurstijl en gevelcompositie
d. detaillering
e. materiaal en kleurgebruik
f. erfafscheidingen
g. utilitaire bouwwerken (masten, installaties, etc.)
h. reclame

Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag zal het ontwerp voor de woning worden voorgelegd aan de 
stadsbouwmeester. Bij het ontwerp van de woning wordt ontworpen conform de bij het gebied behorende 
thema's. Het ontwerp zal voldoen aan de nota omgevingskwaliteit, de nota vormt geen belemmering voor de 
beoogde ontwikkeling. 
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Figuur 3.7 : Kaartuitsnede nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen

3.3.5  Beleidsnota 'bouwen en parkeren 2018'

In de nota 'bouwen en parkeren 2018' is het parkeerbeleid van de gemeente Dinkelland vastgelegd. 

Voorliggend initiatief betreft de realisatie van één seniorenwoning welke wordt gebouwd op een onbebouwde 
kavel aan de Westwal in de kern Ootmarsum. Het betreft een vrijstaande woning in het centrum, de conform de 
nota hierbij behorende parkeervraag is 1,80 parkeerplaatsen. Bij de woning wordt een lange oprit met carport 
gerealiseerd. Een lange oprit met parkeergarage wordt gerekend als 1,30 parkeerplaats, derhalve blijft een 
resterende parkeervraag van 0,50 parkeerplaats over. 

Bij een parkeervraag kleiner of gelijk aan 2,00 is het effect op de parkeerdruk gering. Hierdoor is de ontwikkeling 
in overeenstemming met de nota. Het plan doet geen afbreuk aan de parkeersituatie ter plaatse. 
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Hoofdstuk 4  Milieu- en 
omgevingsaspecten

4.1  Algemeen
Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een beschrijving opgenomen 
van de wijze waarop de milieu- en omgevingsaspecten bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening 
gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke 
beleidskaders. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de in dit kader van belang zijnde milieu- en 
omgevingsaspecten.

4.2  Bodem

4.2.1  Algemeen

Bij de verkenning van mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren dient de bodemkwaliteit te 
worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan het bodemgebruik (i.v.m. milieuhygiënische risico's voor 
mens, plant en dier) is noodzakelijk om te beoordelen of de grond geschikt is voor de beoogde functie. Er mogen 
namelijk geen nieuwe gevoelige functies op een zodanig verontreinigd terrein worden gerealiseerd, dat schade 
is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers of het milieu. Bovendien dient een bodemonderzoek 
uitgevoerd te worden indien gebouwen worden gerealiseerd voor menselijk verblijf.

4.2.2  Onderzoek

In het kader van de beoogde ontwikkeling is door Lycens B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
locatie Westwal 7 te Ootmarsum. De rapportage is bijgevoegd als Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek.

Chemisch-analytisch zijn in de zintuiglijk met stukjes baksteen verontreinigde bovengrond licht verhoogde 
gehalten aan enkele zware metalen en PAK aangetoond. De verhoogde gehalten zijn vermoedelijk te relateren 
aan de waargenomen bodemvreemde bijmenging met baksteen. De gemeten gehalten overschrijden de 
achtergrondwaarden in geringe mate en vormen geen belemmering voor de geplande aanvraag van een 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen. Het uitvoeren van nader onderzoek is niet noodzakelijk. Het 
mengmonster van de ondergrond bevat geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen.

In het grondwater zijn geen van de onderzochte stoffen in verhoogde concentraties aangetoond. Er zijn derhalve 
geen belemmeringen voor de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen. 

De opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van 
de onderzoekslocatie. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er 
milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen zijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen.

4.2.3  Conclusie

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de 
uitvoering van het onderhavige plan.

Toekomstig grondverzet (op of van de locatie) dient te worden gemeld via het meldpunt Bodemkwaliteit. De 
gemeente Dinkelland heeft op 7 juli 2020 de Bodembeheernota en Bodemkwaliteitskaart Twente vastgesteld. De 
aanvulling ten aanzien van PFAS is echter nog niet vastgesteld. Bij afvoer van overtollige grond dient deze 
aanvullend te worden onderzocht op PFAS. 
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4.3  Water

4.3.1  Algemeen

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).

4.3.1.1  Beleid 

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 NOVI en het Nationaal 
Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

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

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

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

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

4.3.2  Onderzoek

4.3.2.1  Algemeen

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

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

4.3.2.2  Watertoetsproces

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is door Lycens B.V. in juli 2022 de digitale watertoets uitgevoerd. 
De korte procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen, daaruit is gebleken dat de standaard 
waterparagraaf volstaat voor dit plan. Het toetsingsdocument is bijgevoegd als Bijlage 2 Digitale watertoets. 

STANDAARD WATER PARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 
november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te 
nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets 
is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, 
wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op 
oppervlaktewater) . Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan.
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Waterbeleid

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

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

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

Watersysteem

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

Afvalwaterketen

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

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding 

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

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer 

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd 
met ja): een gemengd stelsel een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd. ja een gescheiden stelsel: 
hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool 
van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing 

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

Watertoetsproces 

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

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

4.3.3  Conclusie

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de 
uitvoering van het onderhavige plan.

4.4  Erfgoed

4.4.1  Archeologie

Algemeen

Wet op de archeologische monumentenzorg

In de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta 
(1992) binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch 
erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen, 
waarbij in beginsel geldt: "de veroorzaker betaalt". Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het 
bodemarchief "in situ" (ter plekke), omdat de bodem de beste garantie biedt voor een goede conservering van 
de archeologische waarden. Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden 
met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor overweging 
van archeologie vriendelijke alternatieven.

Sinds 1 juli 2016 bundelt de Erfgoedwet bestaande wet- en regelgeving voor het behoud en beheer van het 
cultureel erfgoed in Nederland. Samen met de toekomstige Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale 
bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Zolang de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, 
vallen de artikelen waarin de omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zijn vastgelegd, nog in de 
overgangsregeling van de Erfgoedwet.

Onderzoek

Voor het onderhavige plangebied is nagegaan of en in hoeverre in het plangebied sprake is van archeologisch 
waardevolle elementen. Daartoe is de “Archeologische verwachtings- en advieskaart" van de gemeente 
Dinkelland (RAAP, 2007) geraadpleegd. Onderstaande figuur 4.1. toont een uitsnede van de beleidskaart. 
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Figuur 4.1: Uitsnede archeologische kaart met begrenzing plangebied

Figuur 4.2: Legenda archeologische beleidskaart

Uit de kaartuitsnede volgt dat voor het plangebied drie verschillende archeologische waarden/verwachtingen 
gelden. De woning wordt grotendeels gerealiseerd ter plaatse van de gronden welke zijn aangeduid als 
'stuwwalhellingen met een plaggendek'. Voor deze gronden geldt een hoge archeologische verwachtingswaarde 
voor resten uit alle perioden. Omdat deze resten zijn afgedekt met een plaggendek dikker dan 50 cm zijn 
eventuele resten goed geconserveerd. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen ter plaatse van de stuwwalhellingen met een plaggendek geldt dat een 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij plangebieden groter dan 2.500 m2 bij bodemingrepen dieper dan 40 
cm. Voor gebieden kleiner dan deze 2.500 m2 geldt een vrijstelling van archeologisch onderzoek. 

Voorliggend initiatief betreft een plangebied van circa 371 m2, dit ligt onder de vrijstellingsgrens. In het kader 
van de beoogde ontwikkeling is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Conclusie

Er is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Ook voor het vrijgegeven plangebied bestaat altijd de 
mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond 
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van artikel 5.10 van de Erfgoedwet, dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

4.4.2  Cultuurhistorie

4.4.2.1  Rijksbeleid

In de visie erfgoed en ruimte 'Kiezen voor karakter' (juni 2011) zet het Rijk uiteen hoe cultureel erfgoed wordt 
geborgd in de ruimtelijke ordening voor de periode 2011-2015. De moderne monumentenzorg is ontwikkelings- 
en gebiedsgericht. Bovendien vindt het Kabinet samenwerking met publieke en private partijen van belang.

In de visie wordt het karakter van Nederland gevat in vier kenmerkende eigenschappen: waterland, stedenland, 
kavelland en vrij land. De gebiedsgerichte omgang met erfgoed vergt dat deze karakteristieken worden 
verbonden met opgaven uit andere sectoren en dat de economische, sociaal-culturele en ecologische kracht van 
het erfgoed beter wordt uitgebaat.

Veranderingen in de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening geven burgers en bedrijven meer ruimte en 
geven decentrale overheden meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Iedere overheidslaag staat voor de taak 
zijn belangen zo veel mogelijk vooraf kenbaar te maken en waar nodig met regels te borgen. Het rijk is 
daarnaast verantwoordelijk voor een goed functionerend stelsel. Provincies krijgen een centrale rol in de 
gebiedsgerichte belangenafweging en gemeenten verbinden gevolgen aan een gebiedsgerichte analyse van 
erfgoedwaarden bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Het Rijk heeft gekozen voor vijf prioriteiten van het gebiedsgerichte erfgoedbeleid in de komende jaren:

1. werelderfgoed: de samenhang borgen en de uitstraling vergroten;
2. eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren;
3. herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: met focus op groei en krimp;
4. levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie;
5. en wederopbouw: het tonen van een tijdperk. 

Onderzoek

Uit de Cultuurhistorische kaart van KICH (Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie) blijkt dat er geen cultuurhistorische 
waarden in de nabijheid van het plangebied zijn waarmee rekening dient te worden gehouden. In het plangebied 
is geen cultuurhistorie aanwezig. Het initiatief doet geen afbreuk aan het aspect cultuurhistorie. 

Conclusie

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 

4.4.2.2  Gemeentelijk beleid

De gemeente Ootmarsum beschikt niet over kaderstellend beleid met betrekking tot cultuurhistorie. Derhalve zijn 
de gemeentelijke- en rijksmonumentenlijst geraadpleegd, het dichtstbijzijnde monument betreft de Grotestraat 
15. De afstand tot dit gebouw is dermate groot dat de beoogde ontwikkeling geen negatieve effect op dit 
monument zal hebben. 

4.5  Flora en fauna

4.5.1  Algemeen

Wet natuurbescherming

De natuurwetgeving voor Nederland is per 1 januari 2017 vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Binnen de 
wet zijn de beschermingsregimes voor Natura 2000-gebieden, soortbescherming en houtopstanden opgenomen 
als afzonderlijke hoofdstukken, waardoor de wet via duidelijke en eenvoudige regels voorziet in een heldere 
implementatie van de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen. Naast de Wet natuurbescherming bestaat in 
Nederland het Natuur Netwerk Nederland (NNN), waarvoor de provincies beleid maken.

Natura 2000

Het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante gevolgen 
voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook het vaststellen 
van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het betreffende plan 
significante gevolgen kan hebben op Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. ruimtebeslag), dient ook 
gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door geluid, licht en 
stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen in de voortoets 
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niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk. In 
dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming.

Soortbescherming

In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten opgenomen 
met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende beschermingsregimes 
gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels op grond van de Vogelrichtlijn (art 3.1).
2. Soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn (art. 

3.5).
3. Nationaal beschermde 'andere soorten' (art. 3.10) als vermeld in Bijlage A van de Wet Natuurbescherming 

alsmede alle de vaatplanten van de soorten genoemd in bijlage B van de Wet Natuurbescherming.

De Soortbescherming is alleen (met uitzondering van de zorgplicht) van toepassing op soorten genoemd onder 
deze drie beschermingscategorieën.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is daarna 
opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Structuurvisie infrastructuur en ruimte 
(SVIR). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven. 

Concrete beleidsregels ten aanzien van het NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel. In Overijssel wordt gesproken van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) en Nationaal landschap (NL)

4.5.2  Onderzoek

In het kader van voorliggend bestemmingsplan is door Lycens B.V. een natuuronderzoek uitgevoerd, de 
bijbehorende rapportage is bijgevoegd als Bijlage 3 Quickscan Flora en Fauna.  Het onderzoeksgebied is op 22 
juni 2022 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, dieren en beschermde nesten, 
holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroute 
van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op houtopstanden 
en beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000, het Natuurnetwerk Nederland en Nationaal landschap. 

Gebiedsbescherming

Het onderzoeksgebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000-gebied, maar binnen gronden die 
behoren tot het Nationaal landschap. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe 
werking kent, hoeft er niet getoetst te worden aan het provinciaal beleid ten aanzien van het Nationaal 
landschap. Het onderzoeksgebied ligt daarentegen wel binnen de gronden die tot Nationaal landschap behoren. 
De voorgestelde activiteiten tasten de kernkwaliteiten, zoals die door de provincie zijn opgesteld in bijlage 7b van 
de provinciale verordening niet aan en de samenhang gaat niet verloren. Voorgenomen activiteiten leiden niet tot 
consequenties ten aanzien van provinciaal beleid. 

Voorliggend initiatief betreft de realisatie van één woning op circa ruim 2 kilometer van Natura 2000-gebied. Het 
is hoogst onwaarschijnlijk dat de beoogde ontwikkeling leidt tot een negatief effect. Vanuit ecologisch oogpunt 
wordt een stikstofberekening niet noodzakelijk geacht.

Soortenbescherming

De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar 
mogelijk bezet een beschermd grondgebonden zoogdier er een vaste rust- en/of voortplantingsplaats, bezetten 
amfibieën er een (winter)rustplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het onderzoeksgebied en amfibieën bezetten er geen voortplantingsplaats.

Van de in het onderzoeksgebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het 
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oude nest of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van bezette 
vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte 
periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is september-februari. Voorgenomen werkzaamheden 
mogen juridisch beschouwd wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette 
vogelnesten beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet 
vogelnest uit te sluiten.

De egel en de vaste rust- en voortplantingsplaats van de egel is beschermd. De egel mag niet gedood worden en 
de vaste rust- en/of voortplantingsplaats mag niet zonder ontheffing beschadigd of vernield worden òf er dient 
gewerkt te worden volgens een door de minister goedgekeurde en toepasbare Gedragscode. Voor het mogen 
uitvoeren van activiteiten, met negatieve effecten voor de egel, dient een ontheffing van de verbodsbepalingen 
van de Wnb verkregen te zijn of dient gewerkt te worden conform een toepasbare Gedragscode.

De overige beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën mogen niet (opzettelijk) gedood worden. Om 
te voorkomen grondgebonden zoogdieren of amfibieën gedood worden, mogen ze weggevangen of verjaagd 
worden. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een ontheffing van de 
verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een Gedragscode. 
Indien gekozen wordt om te werken volgens een Gedragscode, dient voldaan te worden aan de gestelde eisen 
en voorwaarden. Eén van de voorwaarden is, dat gewerkt moet worden buiten de kwetsbare periode. 

In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het onderzoeksgebied aanwezige 
planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor 
planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Door het 
uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het onderzoeksgebied als foerageergebied, voor 
de in het onderzoeksgebied foeragerende diersoorten, niet aangetast.

Houtopstanden

In het onderzoeksgebied worden geen bomen gerooid, toetsing aan de Wet natuurbescherming en 
gemeentelijke bomenverordening is derhalve niet aan de orde.

4.5.3  Conclusie

Middels het uitgevoerde natuuronderzoek is aangetoond dat het aspect flora en fauna geen belemmering vormt 
voor de realisatie van het onderhavige plan. 

4.6  Rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai

4.6.1  Algemeen

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

Wegverkeerslawaai

Met betrekking tot geluid veroorzaakt door het wegverkeer is in de Wet geluidhinder de verplichting opgenomen 
tot het verrichten van onderzoek naar de geluidsbelasting op de gevels van (nieuw geprojecteerde) woningen en 
andere geluidgevoelige objecten. Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) hoofdstuk VI, afdeling 
1 bevindt zich aan weerszijden van een weg een zone. Als in deze zone geluidgevoelige bebouwing wordt 
geprojecteerd dan dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De breedte van deze zone is afhankelijk 
van:

de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied;
het aantal rijstroken.

In stedelijk gebied worden twee typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende 
zonebreedtes:

wegen met een of twee rijstroken: 200 meter;
wegen met drie of meer rijstroken: 350 meter.

In buitenstedelijk gebied worden drie typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende 
zonebreedtes:
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wegen met een of twee rijstroken: 250 meter;
wegen met drie of vier rijstroken: 400 meter;
wegen met vijf of meer rijstroken: 600 meter.

De volgende wegen hebben op grond van artikel 74 Wgh geen zone:

wegen gelegen in een als woonerf aangeduid gebied;
wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

Spoorweglawaai

Spoorwegen hebben een zone, waarvan de breedte afhankelijk is van de hoogte van het 
geluidsproductieplafond. In artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder is de breedte van de zone aangegeven. De 
zonebreedte varieert van 100 tot 1.200 meter. Bij ontwikkelingen rond geluidsgevoelige bestemmingen in de 
zone of wijzigingen aan de spoorlijn moet akoestisch onderzoek worden gedaan. Op basis van de uitkomsten 
kunnen zo nodig maatregelen worden overwogen.

De voorkeursgrenswaarde en maximaal toegestane geluidsbelasting bedragen respectievelijk 55 en 68 dB 
(Lden), afhankelijk van de situatie.

Industrielawaai

Rondom industrieterreinen waarop de mogelijkheid aanwezig is tot vestiging van zogenaamde grote 
lawaaimakers, is op grond van art. 41 van de Wgh een geluidszone vastgesteld. In geval van nieuwe 
geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone of een wijziging aan het industrieterrein of de geluidszone is een 
akoestisch onderzoek vereist. Op basis van de uitkomsten kunnen zo nodig maatregelen worden overwogen.

De voorkeursgrenswaarde en maximaal toegestane geluidsbelasting bedragen respectievelijk 50 en 65 dB(A) 
(Letm), afhankelijk van de situatie. Buiten de zone mag de geluidsbelasting nooit meer dan 50 dB(A) (Letm) 
bedragen. Er dient te worden gewaarborgd dat deze waarde, en de eventuele vastgestelde hogere 
grenswaarden niet worden overschreden. Middels zogenaamd zonebeheer wordt daarvoor continu de totale 
vergunde geluidsbelasting vanwege het industrieterrein beheerd.

4.6.2  Onderzoek

Het plangebied is niet gelegen binnen de onderzoekszone van een weg, spoorweg of industrieterrein. De Wet 
geluidshinder is niet van toepassing. Het plan heef geen invloed op akoestische situatie. 

4.6.3  Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 

4.7  Luchtkwaliteit

4.7.1  Algemeen

De 'Wet milieubeheer' is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om:

negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te 
pakken;
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de Europese 
grenswaarden voor luchtkwaliteit.

De paragraaf luchtkwaliteit in de 'Wet milieubeheer' voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt 
voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten met 
getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor ruimtelijke 
ontwikkeling als:

er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt, wat wil zeggen dat 
een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging (meer dan 3% ten opzichte van 
de grenswaarde);
een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat op 1 augustus 
2009 in werking is getreden, nadat de EU op 7 april 2009 derogatie heeft verleend. 

NIBM-grens woningbouwlocatie, 3% criterium:
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< 1.500 woningen (netto) bij minimaal een ontsluitingsweg, met een gelijkmatige verkeersverdeling;
< 3.000 woningen bij minimaal twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.

4.7.2  Onderzoek

Een enkele vrijstaande seniorenwoning ligt ruim onder de NIBM-grens. Het plan heeft een niet in betekende mate 
invloed op de luchtkwaliteit. Het plan heeft geen negatieve gevolgen op de luchtkwaliteit. 

4.7.3  Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de  realisatie van het onderhavige plan. 

4.8  Bedrijven en milieuzonering
Milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) in de directe omgeving van zogenoemde milieuhinder gevoelige 
bestemmingen (zoals wonen) kunnen hinder vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. Ten 
behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de Wro, dient te worden aangetoond 
dat ter plaatse van milieuhinder gevoelige bestemmingen sprake is van een 'goed woon- en leefklimaat'. 

VNG-publicatie 'Bedrijven & milieuzonering"

Om niet alle ontwikkelingen bij voorbaat te onderwerpen aan een onnodig langdurig en kostbaar onderzoek is 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uitgebracht. 
Deze uitgave maakt gebruik van het principe 'functiescheiding'. Door voldoende afstand aan te houden tussen 
nader bepaalde milieubelastende activiteiten en milieugevoelige bestemmingen kan eenvoudigweg in veel 
gevallen worden aangetoond dat sprake is een 'goed woon- en leefklimaat'. De VNG-publicatie betreft zgn. 
pseudowetgeving (geen wetgeving maar een algemeen door de rechter aanvaarde methode).

De VNG-publicatie maakt gebruik van een basiszoneringslijst waarin voor nader gedefinieerde 
bedrijfscategorieën richtafstanden zijn bepaald. Een richtafstand wordt beschouwd als de minimaal aan te 
houden afstand tussen een milieubelastende activiteit en de milieuhinder gevoelige bestemming waarbij 
onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van milieubelastende (bedrijfs)activiteiten betreffende geluid, geur, stof 
en gevaar redelijkerwijs kan worden uitgesloten. De genoemde maten zijn indicatief; met een goede motivering 
kan hiervan worden afgeweken.

Naast de gegeven richtafstanden hanteert de VNG-publicatie twee omgevingstypen, namelijk: een rustige 
woonwijk/buitengebied en een gemengd gebied. In een rustige woonwijk of buitengebied (omgevingstype 1) 
wordt functiescheiding nagestreefd. Tussen milieuhinder gevoelige functies en bedrijven dient de minimaal aan 
te houden 'richtafstand' in acht te worden genomen. In geval van een gemengd gebied (omgevingstype 2), waar 
sprake is van functiemenging, kan een verkleinde richtafstand worden gehanteerd. In tegenstelling tot rustige 
woongebieden worden in dergelijke levendige gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand van 
milieuhinder gevoelige functies acceptabel geacht. De richtafstand mag in deze gebieden met één afstandsstap 
worden verkleind (10 meter behorende bij milieucategorie 1 wordt 0 meter, 30 meter van milieucategorie 2 
wordt 10 meter van milieucategorie 1, etc.).

Relatie tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk en buitengebied

Richtafstanden tot 
omgevingstype gemengd gebied

1 10 m 0 m

2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m

4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m

6 1.500 m 1.000 m

De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde afstandseisen. Ze moeten daarom 
gemotiveerd worden toegepast. Dit betekent dat geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn.
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4.8.1  Onderzoek

Het plangebied en de omgeving kunnen worden getypeerd als 'gemengd gebied', de richtafstanden worden met 
één stap verkleind. Een seniorenwoning betreft geen milieuhinderlijke functie, het vormt enkel een milieuhinder 
gevoelige functie. Beoordeeld moet worden of ter plaatse van de woning sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. 

In onderstaande figuur zijn in de omgeving van het plangebied gesitueerde milieuhinderlijke functies met een 
richtafstand in beeld gebracht. Hieruit volgt dat aan de richtafstanden van de VNG-publicatie wordt voldaan. Het 
aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

Figuur 4.3: Milieuhinderlijke functies in de omgeving van het plangebied

4.8.2  Conclusie

Het aspect bedrijven- en milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

4.9  Externe veiligheid

4.9.1  Algemeen

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen 
met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis van de criteria zoals onder andere 
gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een 
risico op zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote chemische 
bedrijven, maar ook om kleinere bedrijven als LPG-tankstations en opslagen van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast 
zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke stoffen, zoals buisleidingen, spoor-, auto-, en waterwegen, ook als 
potentiële gevarenbron aangemerkt.

Het externe veiligheidsbeleid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers een minimum 
beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken zijn 
gemeenten en provincies verplicht om bij besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de 
ruimtelijke ordening de invloed van een risicobron op zijn omgeving te beoordelen. Daartoe wordt binnen het 
werkveld van de externe veiligheid veelal het plaatsgebonden risico en het groepsrisico gehanteerd.

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar onafgebroken 
onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit 
risico wordt per bedrijf en transportas vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen deze kans 
1x10-6 (één op de miljoen) bedraagt.

Het groepsrisico (GR) is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald gebied 
overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van 
een aanvaardbaar groepsrisico. Indien een ontwikkeling is gepland in de nabijheid van een risicobron geldt 
afhankelijk van de ontwikkeling een verantwoordingsplicht voor het toelaten van gevoelige functies.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hierin zijn de 
risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.

Transport van gevaarlijke stoffen (water, spoor, weg)

Voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt), met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet en de bijbehorende regeling Basisnet.

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen  
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Voor de beoordeling van de risico's van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen geldt het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Naast de toetsing aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is 
hierin vastgelegd dat aan weerszijden van een buisleiding een bebouwingsvrije afstand moet worden 
aangehouden voor beheer en onderhoud aan de buisleidingen.

4.9.2  Onderzoek

Onderstaande figuur toont een uitsnede van de risicokaart. Uit de kaart volgt dat zich op circa 515 meter van het 
plangebied een buisleiding bevindt. Deze afstand is dermate groot dat deze risicobron geen belemmering vormt 
voor het planvoornemen. Het aspect externe veiligheid is daarmee geen belemmering voor het initiatief. 

Figuur 4.4: Uitsnede risicokaart

4.9.3  Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de realisatie van het planvoornemen. 

4.10  Verkeer en parkeren
Verkeer

Het plangebied ligt in het centrum, de gemeente Dinkelland wordt getypeerd als niet stedelijk. De beoogde 
seniorenwoning betreft een vrijstaand koophuis. Conform de kencijfers van het CROW geldt voor een dergelijke 
woning een gemiddelde verkeersgeneratie van 8 bewegingen per etmaal. Dit is een worst-case scenario, het is 
hoogst waarschijnlijk dat de daadwerkelijke dagelijkse verkeersbewegingen lager uitvallen. 

Het verkeer wordt voor 100% via de Westwal ontsloten. Vervolgens zal het verkeer voornamelijk via de 
Grotestraat overgaan op Oldenzaalsestraat of Almelosestraat. Gelet op de inrichting van deze wegen als 
ontsluitingsweg gaat het verkeer hier op in het heersende verkeersbeeld. Conform de NSL-Monitoringstool is 
geen sprake van congestie. Voorliggend plan resulteert niet in een negatieve afwenteling van verkeerseffecten.

Parkeren

De gemeente Dinkelland heeft de beleidsnotitie "bouwen & parkeren 2018" vastgesteld. Het beleid is van 
toepassing op gebouwen en ontwikkelingen binnen de gemeente Dinkelland. In de beleidsnotitie is nader 
uitgewerkt wat de parkeerbehoefte bij een bepaald gebruik is (parkeernorm, als de extra parkeerbehoefte niet 
op eigen erf kan worden gerealiseerd). Voor veel voorkomende gebruiksfuncties zijn de parkeernormen in de 
beleidsnotitie vermeld. Andere parkeernormen kunnen afgeleid worden uit de publicatie 317 van CROW. In 3.3.5 
is reeds onderbouwd dat het initiatief niet leidt tot een verslechtering van de parkeersituatie. 

Geconcludeerd wordt dat de aspecten verkeer en parkeren geen belemmeringen vormen voor de realisatie van 
het onderhavige plan. 
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4.11  Kabels en leidingen

4.11.1  Algemeen

In het kader van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 
ondergrondse planologisch relevante leidingen (hoofdtransportleidingen). Indien daartoe aanleiding bestaat dient 
rondom een leiding een zone te worden aangegeven waarbinnen mogelijke beperkingen gelden.

4.11.2  Onderzoek

Aardgastransportleidingen

In het plangebied of in de nabijheid hiervan bevinden zich geen aardgastransportleidingen.

Hoogspanningsleidingen

In het plangebied of in de nabijheid hiervan bevinden zich geen hoogspanningsleidingen.

Rioolleidingen

De rioolleidingen leiden voor dit plan leidt dit niet tot enige belemmering.

Watertransportleidingen

In het plangebied of in de nabijheid hiervan bevinden zich geen watertransportleidingen.

Straalverbindingen

In het plangebied of in de nabijheid hiervan bevinden zich geen straalverbindingen.

Kabels en niet planologisch relevante leidingen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt de wettelijk verlichte KLIC-melding uitgevoerd. Een 
dergelijke melding zorgt ervoor dat netwerkbeheerders van kabels en leidingen een melding krijgen van 
geplande werkzaamheden in de ondergrond. Aan de hand van de melding sturen netwerkbeheerders tekeningen 
naar de aanvrager. De tekeningen kunnen vervolgens gebruikt worden om na te gaan of er kabels en leidingen 
aanwezig zijn op de plaats waar gegraven gaat worden. Tijdens het bouwrijp maken van het plangebied worden 
deze bestaande kabels en leidingen verwijderd dan wel omgelegd.

4.11.3  Conclusie

In en nabij het plangebied van dit bestemmingsplan zijn geen planologisch relevante leidingen en/of 
verbindingen aanwezig. Er zijn daarom geen belemmeringen te verwachting. Bij eventuele graafwerkzaamheden 
op het terrein dient wel rekening te worden gehouden met eventueel aanwezige kabels en niet-planologische 
leidingen. In dat geval kan middels een KLIC-melding inzicht worden verkregen in de aanwezigheid van 
dergelijke kabels en leidingen. 

4.12  MER-toets

4.12.1  Algemeen 

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

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

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

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). In het geval dat een activiteit wel genoemd staat in de D-lijst maar 
onder de genoemde drempelwaarde blijft, is een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig. 

4.12.2  Onderzoek

4.12.2.1  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Gelet op de aard- en omvang van de voorgenomen ontwikkeling is het de vraag of er sprake is van een 'stedelijk 
ontwikkelingsproject' als bedoeld in onderdeel D 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Uit jurisprudentie 
(ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694) volgt dat het antwoord op deze vraag afhankelijk is van de 
concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van de 
voorziene ontwikkeling moet worden beoordeeld of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Niet relevant 
is of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.

Voorliggend plan betreft de realisatie van één seniorenwoning in het bestaande stedelijke gebied van 
Ootmarsum. Dit betreft in beginsel geen milieuhinderlijke functie. Gesteld wordt dat geen sprake is van een 
stedelijke ontwikkeling. 

Bovendien zijn in het kader van de ontwikkeling de voor de ruimtelijke ordening relevante milieu-aspecten 
beoordeeld in Hoofdstuk 4. Hieruit blijkt dat de activiteiten die mogelijk worden gemaakt in het kader van het 
bestemmingsplan 'Ootmarsum, Westwal 7', gelet op de kenmerken en de plaats van de activiteiten en de 
kenmerken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu dat een milieueffectrapportage 
moet worden doorlopen. Gesteld wordt dat het doorlopen van een milieueffectrapportage niet nodig is. 

4.12.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' als bedoeld in onderdeel D 
11.2 van het Besluit milieueffectrapportage en dat in Hoofdstuk 4 van voorliggend bestemmingsplan in voldoende 
mate is aangetoond dat het plan geen negatieve effecten heeft voor het milieu, waardoor een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling niet aan de orde is. 
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Hoofdstuk 5  Juridische 
plantoelichting

5.1  Juridische aspecten
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft gemeenten de plicht tot het opstellen van een bestemmingsplan. In de 
Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een bestemmingsplan in 
ieder geval moet bestaan. Dit zijn een verbeelding met planregels en een toelichting daarop. Daarnaast bieden 
zowel de Wro als het Bro opties voor een nadere juridische inrichting van een bestemmingsplan. Hierbij moet 
onder meer worden gedacht aan het afwijken met een omgevingsvergunning, wijzigingsbevoegdheden en het 
toepassen van nadere eisen. De bruikbaarheid van deze instrumenten is geheel afhankelijk van het doel van het 
bestemmingsplan en de gewenste bestemmingsmethodiek van de gemeente. Het uitgangspunt is dat het 
bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de komende tien jaar, dit is de geldigheidsduur 
van een bestemmingsplan.

Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. De regels bevatten het 
juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen omtrent 
de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van de regels 
alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de regels het voor 
de burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan.

De planregels vallen in vier hoofdstukken uiteen. Hoofdstuk 1 bevat de algemene voor het plangebied geldende 
bepalingen, de inleidende regels. Hoofdstuk 2 regelt de bestemmingen en het daarop toegestane gebruik. 
Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, zoals de anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels, algemene 
afwijkings- en algemene wijzigingsregels en tot slot de algemene procedureregels. Tenslotte komt in hoofdstuk 
4 het overgangsrecht en de slotbepaling aan bod.

Bevoegdheid

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een 
aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning. Over het 
algemeen zijn burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. Het kan echter incidenteel voorkomen dat 
bijvoorbeeld het Rijk dan wel de provincie het bevoegd gezag is.

Burgemeester en wethouders zijn altijd bevoegd gezag bij het wijzigen van een plan en het stellen van nadere 
eisen.

5.1.1  Inleidende regels

5.1.1.1  Begrippen

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing van het 
bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis. Voor 
zover er geen begrippen zijn gedefinieerd wordt aangesloten bij het normale spraakgebruik.

5.1.1.2  Wijze van meten

Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten (die bij het bouwen in acht dienen te worden genomen) 
moeten worden gemeten.

5.1.2  Bestemmingsregels

5.1.2.1  'Wonen'

De bestemming 'Wonen' is opgenomen voor het gehele plangebied. Gronden met de bestemming 'Wonen' zijn 
bestemd voor onder andere woningen en bijbehorende bouwwerken bij woningen. Het wonen mag 
gecombineerd worden met een aan-huis-verbonden beroep. Daarnaast zijn ondergeschikt aan het hiervoor 
genoemde gebruik onder meer wegen en paden, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en tuinen, erven en 
terreinen toegestaan. Qua bouwregels is onderscheid gemaakt in hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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5.1.2.2  'Waarde - Archeologie'

De bestemming 'Waarde - Archeologie' is conform het vigerende bestemmingsplan opgenomen voor het oostelijk 
deel van het plangebied ter bescherming van eventueel in de bodem aanwezige archeologische waarden. De 
gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' zijn, naast het bepaalde in de basisbestemmingen, 
tevens bestemd voor het behoud van archeologische waarden. De bescherming van deze waarden is geregeld 
door middel van een omgevingsvergunningstelsel ten behoeve van het uitvoeren van werken en/of 
werkzaamheden (voormalige aanlegvergunningenstelsel). Deze vergunningen zijn enkel mogelijk wanneer er 
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden. Dit dient te worden aangetoond door 
middel van een actueel archeologisch rapport.

5.1.3  Algemene regels

5.1.3.1  Anti-dubbeltelregel

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze verdichting kan 
zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt bij de 
berekening van een maximaal bebouwingspercentage.

5.1.3.2  Algemene bouwregels

In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen van bebouwing op korte afstand van wegen 
beschreven.

5.1.3.3  Algemene gebruiksregels

In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het gebruik 
uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich mee dat de 
bestemmingsomschrijving van de te onderscheiden bestemming helder en duidelijk moeten zijn.

5.1.3.4  Algemene afwijkingsregels

In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op 
ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.

5.1.3.5  Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel worden aan Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid gegeven om het bestemmingsplan op 
ondergeschikte punten te wijzigen.

5.1.3.6  Overige regels 

In dit artikel is de mogelijkheid voor Burgemeester en Wethouders opgenomen om nadere eisen te stellen.

5.1.4  Overgangs- en slotregels

5.1.4.1  Overgangsregels

Voor de overgangsregels is onderscheid gemaakt tussen de overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 
en de overgangsbepalingen ten aanzien van gebruik. Zowel de overgangsbepalingen ten aanzien van 
bouwwerken als de overgangsbepalingen ten aanzien van gebruik gelden vanaf inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat zo weinig mogelijk gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht. Vooraf 
dient een afweging te worden gemaakt tussen legaliseren (positief bestemmen) dan wel handhaving van illegale 
situaties. De overgangsbepalingen voor bouwwerken en gebruik zijn overgenomen uit artikelen 3.2.1 en 3.2.2 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

5.1.4.2  Slotregel

Het laatste artikel van de regels betreft de citeertitel van het voorliggende bestemmingsplan.

5.2  Handhaving
De gemeente acht handhaving van haar beleid van groot belang om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te 
garanderen. Belangrijke redenen voor handhaven zijn:

de regels zijn door de gemeente vastgesteld en de inwoners van de gemeente mogen verwachten dat de 
gemeente die regels handhaaft: waarom zijn er anders regels opgesteld? Inwoners van de gemeente 
hebben als het ware recht op handhaving;
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handhaving gaat oneigenlijk gebruik van en daarmee de achteruitgang van de kwaliteit van het gemeentelijk 
grondgebied tegen. Een actueel bestemmingsplan beoogt de ruimtelijke kwaliteit van een gebied in stand te 
houden en te verbeteren;
niet daadkrachtig optreden tegen overtredingen van wettelijke regels werkt een toename van het aantal 
overtredingen in de hand en tast de geloofwaardigheid van daadkrachtig optreden aan. Het in het 
bestemmingsplan vastgelegde beleid wordt ondermijnd en het bestuur verliest de greep op de gebouwde 
omgeving.

Onderscheid kan gemaakt worden tussen preventieve en repressieve handhavingsinstrumenten. Onder 
preventieve instrumenten kunnen onder andere goede regelgeving (onder andere in bestemmingsplan), 
voorlichting, subsidieverlening, afwijken van bouwregels en gebruiksregels en de omgevingsvergunning worden 
begrepen. Repressieve instrumenten zijn onder meer controle en toezicht, opsporing en het hanteren van 
sancties als bestuursdwang en dwangsom.

Bij de handhaafbaarheid van een bestemmingsplan spelen aspecten als communicatie, de planvorm, de 
normstelling, het daadwerkelijk kunnen handhaven en de controleerbaarheid van normen ook een belangrijke 
rol.

Randvoorwaarde voor handhaving is dat er voldoende basis/grondslag is om te kunnen handhaven. Deze basis 
wordt gevormd door:

de regeling in het bestemmingsplan zelf: de handhaafbaarheid van de planregels;
het afwijkingenbeleid.

In dit bestemmingsplan is gestreefd naar heldere, eenduidige planregels met zo min mogelijk 
interpretatiemogelijkheden.

Verder zijn aan de in het plan opgenomen afwijkingsbevoegdheden duidelijke voorwaarden verbonden, die 
voldoende objectief bepaalbaar zijn.

  bestemmingsplan Ootmarsum, Westwal 7       39



40      bestemmingsplan Ootmarsum, Westwal 7



Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Financiele uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ruimtelijke procedure dient op grond van artikel 3.1.6 lid f van het Bro onderzoek 
plaats te vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. 

Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 is de gemeente verplicht, op grond van artikel 6.12 lid 1 van 
die wet, tot kostenverhaal bij grondexploitatie. Deze verplichting houdt in dat als de gemeente er bij een 
ruimtelijke ontwikkeling niet in slaagt met alle particuliere eigenaren in het gebied een overeenkomst te sluiten 
over grondexploitatie, de gemeente publiekrechtelijk de kosten moet verhalen bij alle eigenaren in het 
exploitatiegebied waarmee niet is gecontracteerd. Gemaakte kosten (limitatief opgesomd in artikelen 6.2.3 tot en 
met 6.2.5 van het Bro) zoals plankosten, onderzoekskosten, kosten van inrichting van de openbare ruimte etc. 
kunnen worden verhaald door middel van een exploitatieplan dat gelijktijdig met het bestemmingsplan moet 
worden vastgesteld.

De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van wat onder een 
bouwplan wordt verstaan is opgenomen in artikel 6.2.1 Bro (o.a. bouw van 1 of meer woningen, bouw van 1 of 
meer hoofdgebouwen). Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een woning. Deze ontwikkeling 
maakt daarmee een bouwplan mogelijk in de zin van artikel 6.2.1 Bro.

De gemeente heeft met de initiatiefnemer een overeenkomst gesloten over grondexploitatie (een anterieure 
overeenkomst). Hierin zijn afspraken gemaakt over de betaling van de gemeentelijke kosten. De kosten van 
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden zijn hiermee anderszins verzekerd. Het maken van een 
exploitatieplan is niet nodig.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid
De procedures voor de vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Aangegeven is dat 
tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens 
een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Bovendien is het noodzakelijk dat belanghebbenden de 
gelegenheid hebben om hun visie omtrent het plan te kunnen geven. Pas daarna kan de wettelijke procedure 
met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan van start gaan.

6.2.1  Wettelijk (voor)overleg

In het Bro is in artikel 3.1.1 opgenomen dat de gemeente bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling 
overleg moet plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van 
provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen die in het plan in het geding zijn.

6.2.2  Inspraak

In het kader van inspraak wordt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze perioden kan één 
ieder zijn of haar reacties indienen. 
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Hoofdstuk 7  Procedure en overleg

In dit hoofdstuk is de procedure van het bestemmingsplan beschreven. In de eerste plaats is een toelichting 
gegeven van de verschillende stappen die in het algemeen in een bestemmingsplanprocedure onderscheiden 
kunnen worden. Vervolgens zijn de resultaten van de doorlopen stappen in de procedure van bestemmingsplan 
'Ootmarsum, Westwal 7'.

7.1  Procedurestappen
Een bestemmingsplan kent de volgende procedurestappen:

7.1.1  Ontwerp

Het ontwerp bestemmingsplan wordt behandeld in de vergadering van het college van burgemeester en 
wethouders. Een ontwerp bestemmingsplan ligt vervolgens gedurende zes weken ter inzage met de mogelijkheid 
tot het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad.

7.1.2  Vaststelling

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. De ingediende zienswijzen kunnen leiden tot een gewijzigde 
vaststelling ten opzichte van het ontwerp.

7.1.3  Beroep

Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het besluit tot vaststelling bekend gemaakt. Daarna 
bestaat nog de mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.

7.2  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. Daarom is heb bestemmingsplan naar diverse 
instanties gestuurd.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een lijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen en projectbesluiten van 
lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Voorliggend plan is van lokale aard en geoordeeld wordt 
dat met het initiatief geen provinciale belangen worden geschaad. Er is daarom afgezien van vooroverleg met de 
Provincie Overijssel. 

Waterschap Vechtstromen

Met de digitale watertoets is het plan kenbaar gemaakt bij het waterschap Vechtstromen. Uit de digitale 
watertoets volgde dat er sprake is van een korte procedure, vanwege de aard en omvang van het initiatief is 
geconcludeerd dat geen waterschapsbelangen worden geschaad als gevolg van de ontwikkeling. Er is daarom 
afgezien van vooroverleg met het Waterschap Vechtstromen. 

7.3  Zienswijzen
Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Ootmarsum, Westwal 7' heeft vanaf 24 oktober 2022 gedurende zes 
weken ter inzage liggen. Tijdens deze periode heeft eenieder een zienswijze kunnen indienen. Eventuele 
zienswijzen en de wijze van afhandeling van deze zienswijzen zijn terug te vinden in de Zienswijzennota. 

Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. 
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Bijlage 3

Projectcode: 2022-0417
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Datum: 08-Jul-2022

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 29-Jun-2022

Westwal 7 te Ootmarsum

2022-0417
2022104062/1Certificaatnummer/Versie

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 
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Analysecertificaat

08-Jul-2022/16:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Jun-2022

2022104062/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Jul-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 79.8% (m/m) 81.0Droge stof

S 4.7% (m/m) ds 1.0Organische stof

95% (m/m) ds 99Gloeirest

S 3.3% (m/m) ds 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 86mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.27mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 28mg/kg ds 6.0Koper (Cu)

S 0.30mg/kg ds 0.090Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 160mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 100mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

8.4mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM BG

MM OG 12846217

12846216

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

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Westwal 7 te Ootmarsum

1 2

E.C. Karperien

2/2

2022-0417

Analysecertificaat

08-Jul-2022/16:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Jun-2022

2022104062/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Jul-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.19mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.063mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.43mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.21mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.25mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.11mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.27mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.18mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.20mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.9mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM BG

MM OG 12846217

12846216

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

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022104062/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12846216 MM BG

020539503791 1 0  50 29-Jun-2022

040539503780 1 0  50 29-Jun-2022

030539503789 1 2  50 29-Jun-2022

 12846217 MM OG

010539503782 2 50  100 29-Jun-2022

010539503596 3 100  150 29-Jun-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 2022104062/1

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 2022104062/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

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).

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



T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 11-Jul-2022

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 05-Jul-2022

Westwal 7 te Ootmarsum

2022-0417
2022107287/1Certificaatnummer/Versie

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.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

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).



Westwal 7 te Ootmarsum

1

Ron Boers

1/2

2022-0417

Analysecertificaat

11-Jul-2022/11:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-Jul-2022

2022107287/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 11-Jul-2022

A,B,C

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 15µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 12857255

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

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Westwal 7 te Ootmarsum

1

Ron Boers

2/2

2022-0417

Analysecertificaat

11-Jul-2022/11:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-Jul-2022

2022107287/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 11-Jul-2022

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01-1-1 12857255

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

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022107287/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12857255 01-1-1

010692123247 1 200  300 05-Jul-2022

010800996777 2 200  300 05-Jul-2022

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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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 2022107287/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.
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NL-3771NB Barneveld
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Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl
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B-9810 Nazareth
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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 2022107287/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

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) 
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Aanvraag	ingediend	op	15-06-2022

Korte	procedure	in	Waterschap	Vechtstromen

ALGEMENE	INFORMATIE

e-mail:	r.laman@lycens.nl
aanvraagnummer:	00005466
naam	aanvraag:	Korte	procedure
bevoegd	gezag:	Waterschap	Vechtstromen

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	AANVRAAG

1.	 Wat	is 	uw	naam?
Ruben	Laman

2.	 Wat	is 	uw	emailadres?
r.laman@lycens.nl

3.	 Wat	is 	uw	telefoonnummer?
0610984315

4.	 Doet	u	een	aanvraag	namens	uzelf?
Nee

5.	 Namens	wie	vraagt	u	een	watertoets	aan?
Benno	Jansen

6.	 Wat	is 	het	emailadres	van	de	initiatiefnemer?
bjansen1959@gmail.com

7.	 Wat	is 	het	telefoonnummer	van	de	initiatiefnemer?
06	393	229	39

8.	 Is 	er	contact	geweest	met	de	gemeente?
Ja

9.	 Geef	hier	de	naam	van	de	contactpersoon	van	de	gemeente.
Sila	Koops

10.	 Wat	is 	het	emailadres	van	de	contactpersoon?
s.koops@noaberkracht.nl

11.	 Wat	is 	de	naam	van	het	plan?
Westwal	7,	Ootmarsum

12.	 Geef	een	korte	omschrijving	van	het	plan.
Initiatiefnemer	is 	voornemens	één	woning	te	realiseren	op	een	open	plek	in	het
bebouwingslint.	Een	bestaande	schuur	wordt	gesloopt.

13.	 Wat	is 	de	toename	aan	verharding	(bestrating	en	bebouwing)	binnen	het	plangebied
in	m2?

200
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14.	 Wat	is 	het	adres	van	het	plan?
Perceel	tussen	Westwal	5	en	9;	Westwal	7

15.	 Wilt	u	een	bijlage	toevoegen	van	het	plan?
Ja

16.	 Voeg	een	bijlage	toe.
bestandsnaam:	20211123schetsplan.pdf

17.	 Wilt	u	nog	een	bijlage	toevoegen?
Nee
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OP	BASIS	VAN	DE	GEGEVEN	ANTWOORDEN	IN	DE	CHECK	IS	ONDERSTAANDE	NODIG:

1.	 Korte	procedure

DETAILS

1.	 Korte	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	op	uw	plan	de	korte
procedure	van	toepassing	is .	U	kunt	in	de	waterparagraaf	volstaan	met	de
standaard	waterparagraaf.

Wat	moet	ik	doen?
Geachte	heer/mevrouw,
U	heeft	een	watertoets	uitgevoerd	op	de	website	http://www.dewatertoets.nl//.	Op
basis 	van	deze	toets	volgt	u	de	korte	procedure.	Dit	houdt	in	dat	u	direct	door	kunt
gaan	met	de	planvorming	van	uw	plan	onder	de	voorwaarde	dat	u	de	standaard
waterparagraaf	uit	dit	document	toepast.
STANDAARD	WATERPARAGRAAF
Belangrijk	instrument	om	waterbelangen	in	ruimtelijke	plannen	te	waarborgen	is 	de
watertoets,	die	s inds	1	november	2003	wettelijk	is 	verankerd.	Initiatiefnemers	zijn
verplicht	in	ruimtelijke	plannen	een	beschrijving	op	te	nemen	van	de	gevolgen	van
het	plan	voor	de	waterhuishouding.	Het	doel	van	de	wettelijk	verplichte	watertoets
is 	te	garanderen	dat	waterhuishoudkundige	doelstellingen	expliciet	en	op	een
evenwichtige	wijze	in	het	plan	worden	afgewogen.	Deze	waterhuishoudkundige
doelstellingen	betreffen	zowel	de	waterkwantiteit	(veiligheid,	wateroverlast,
tegengaan	verdroging)	als 	de	waterkwaliteit	(riolering,	omgang	met	hemelwater,
lozingen	op	oppervlaktewater)	.	Deze	standaard	waterparagraaf	heeft	betrekking	op
het	plan.
Waterbeleid
De	Europese	Kaderrichtlijn	Water	is 	richtinggevend	voor	de	bescherming	van	de
oppervlaktewaterkwaliteit	in	de	landen	in	de	Europese	Unie.	Aan	alle
oppervlaktewateren	in	een	stroomgebied	worden	kwaliteitsdoelen	gesteld	die	in
2015	moeten	worden	bereikt.	Ruimtelijk	relevant	rijksbeleid	is 	verwoord	in	de	Nota
Ruimte	en	het	Nationaal	Waterplan	(inclus ief	de	stroomgebiedbeheerplannen).
Op	provinciaal	niveau	zijn	de	Omgevingsvis ie	en	de	bijbehorende
Omgevingsverordening	richtinggevend	voor	ruimtelijke	plannen.	Het	Waterschap
Vechtstromen	heeft	de	beleidskaders	van	rijk	en	provincie	nader	uitgewerkt	in	het
Waterbeheerplan	2016-2021.	De	belangrijkste	ruimtelijk	relevante	thema's	zijn
waterveiligheid,	klimaatbestendigheid	omgeving	en	ruimte	voor	waterberging.
Daarnaast	is 	de	Keur	van	Waterschap	Vechtstromen	een	belangrijk	regelstellend
instrument	waarmee	in	ruimtelijke	plannen	rekening	moet	worden	gehouden.
Op	gemeentelijk	niveau	zijn	het	in	overleg	met	Waterschap	Vechtstromen	opgestelde
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gemeentelijk	Waterplan	en	het	gemeentelijk	Rioleringsplan	van	belang	bij	het
afwegen	van	waterbelangen	in	ruimtelijke	plannen.
Watersysteem	
In	het	waterbeheer	van	de	21e	eeuw	worden	duurzame,	veerkrachtige
watersystemen	nagestreefd.	Dit	betekent	concreet	dat	droge	perioden	worden
doorstaan	zonder	droogteschade,	vissterfte	en	stank,	en	dat	in	natte	perioden	geen
overlast	optreedt	door	hoge	grondwaterstanden	of	inundaties	vanuit
oppervlaktewateren.	Problemen	worden	niet	afgewenteld	op	andere	gebieden	of
latere	generaties.	Het	principe	""""eerst	vasthouden,	dan	bergen,	dan	pas
afvoeren""""	is 	hierbij	leidend.	Rijk,	provincies	en	gemeenten	hebben	in	het
Nationaal	Bestuursakkoord	Water	doelen	vastgelegd	voor	het	op	orde	brengen	van
het	watersysteem.
Afvalwaterketen	
Het	zoveel	mogelijk	scheiden	van	vuil	en	schoon	water	is 	belangrijk	voor	het
bereiken	van	een	goede	waterkwaliteit.	Door	te	voorkomen	dat	grote	hoeveelheden
relatief	schoon	hemelwater	door	rioolstelsels 	worden	afgevoerd,	neemt	het	aantal
overstorten	van	verontreinigd	rioolwater	op	oppervlaktewater	af	en	neemt	de
doelmatigheid	van	de	rioolwaterzuivering	toe.	Hierdoor	verbetert	zowel	de	kwaliteit
van	oppervlaktewateren	waarop	overstorten	plaatsvinden	als 	de	kwaliteit	van	het
effluent	ontvangende	oppervlaktewater.	Indien	het	schone	hemelwater	door	middel
van	infiltratie	in	het	gebied	wordt	vastgehouden	alvorens	het	wordt	afgevoerd	naar
oppervlaktewater,	draagt	dit	bovendien	bij	aan	de	duurzaamheid	van	het
watersysteem.	Vandaar	dat	het	principe	""""eerst	schoonhouden,	dan	scheiden,	dan
pas	zuiveren""""	een	belangrijk	uitgangspunt	is 	bij	nieuwe	stedelijke	ontwikkelingen.
Als 	het	hemelwater	niet	wordt	aangekoppeld	of	wordt	afgekoppeld	van	het
bestaande	rioolstelsel	is 	oppervlakkige	afvoer	en	infiltreren	in	de	bodem
uitgangspunt.	Als 	infiltratie	in	de	bodem	niet	mogelijk	is ,	is 	lozing	op	het
oppervlaktewater	via	een	bodempassage	gewenst.
Wateraspecten	plangebied	
Waterhuishouding	Het	plan	loopt	geen	verhoogd	ris ico	op	wateroverlast	als 	gevolg
van	overstromingen.	Het	plan	heeft	geen	schadelijke	gevolgen	voor	de
waterkwaliteit	en	ecologie.	In	het	verleden	is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	geen
wateroverlast	of	grondwateroverlast	geconstateerd.	De	toename	van	het	verharde
oppervlak	is 	minder	dan	1500m2.	Het	plangebied	bevindt	zich	niet	binnen	een
beschermingszone	of	herinrichtingszone	langs	een	waterloop,	primair	watergebied,
invloedszone	zuiveringstechnisch	werk	of	een	retentiecompensatiegebied.
Voorkeursbeleid	hemelwaterafvoer	In	het	plan	wordt	het	afvalwater	en	het
hemelwater	behandeld	via	(de	gekozen	optie	wordt	hieronder	bevestigd	met	ja):	een
gemengd	stelsel	een	gescheiden	stelsel:	hemelwater	wordt	geinfiltreerd.	ja	een
gescheiden	stelsel:	hemelwater	wordt	afgevoerd	naar	oppervlaktewater.
hemelwater	wordt	afgevoerd	naar	een	hemelwaterriool	van	een	verbeterd
gescheiden	stelsel.
Aanleghoogte	van	de	bebouwing	Voor	de	aanleghoogte	van	de	gebouwen	(onderkant
vloer	begane	grond)	wordt	een	ontwateringsdiepte	geadviseerd	van	minimaal	80
centimeter	ten	opzichte	van	de	gemiddelde	hoogste	grondwaterstand(GHG).	Bij	een
afwijkende	maatvoering	is 	de	kans	op	structurele	grondwateroverlast	groot.	Bij	het
bouwen	zonder	kruipruimte	kan	worden	volstaan	met	een	geringere
ontwateringsdiepte.	Kelders	dienen	waterdicht	te	zijn.	Om	wateroverlast	en	schade
in	woningen	en	bedrijven	te	voorkomen	wordt	geadviseerd	om	een	drempelhoogte
van	30	centimeter	boven	het	straatpeil	te	hanteren.	Ook	voor	lager,	beneden	het
maaiveld,	gelegen	ruimtes	(kelders,	parkeergarages)	moet	aandacht	worden
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besteed	aan	het	voorkomen	van	wateroverlast.	In	het	plan	wordt	er	naar	gestreefd
het	voorkeursbeleid	van	het	waterschap	op	te	volgen.
Watertoetsproces	De	initiatiefnemer	heeft	het	waterschap	Vechtstromen
geinformeerd	over	het	plan	door	gebruik	te	maken	van	de	digitale	watertoets.	De
beantwoording	van	de	vragen	heeft	er	toe	geleid	dat	de	korte	procedure	van	de
watertoets	is 	toegepast.	De	bestemming	en	de	grootte	van	het	plan	hebben	een
geringe	invloed	op	de	waterhuishouding.
De	procedure	in	het	kader	van	de	watertoets	is 	goed	doorlopen.	Het	waterschap
Vechtstromen	geeft	een	positief	wateradvies.
Algemene	info:	In	de	procedurebepalingen	van	de	Wro	voor	het	bestemmingsplan	is
opgenomen	dat	de	kennisgeving	wordt	toegezonden	aan	de	instanties	die	bij	het
overleg	zijn	betrokken.	De	terinzagelegging	van	het	bestemmingsplan	kunt	u	zenden
aan	kennisgevingwro@vechtstromen.nl.
Verklaring	Dit	document	is 	een	automatisch	gegenereerd	bestand	op	basis 	van	de
door	u	ingevulde	gegevens.	U	bent	akkoord	gegaan	met	de	door	u	ingevulde
gegevens	en	heeft	verklaard	dat	alles	naar	waarheid	is 	ingevuld.	""	"

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Ootmarsum, Westwal 7" met identificatienummer NL.IMRO.1774.BPOOTWESTWAL7-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, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten aan particulieren;

1.4  aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:

het uitoefenen van ambachtelijke 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, uitgesloten wordt detailhandel, 
horeca-activiteiten en prostitutie-activiteiten waarbij productiegebonden detailhandel wel wordt toegestaan;

1.5  aanduiding:

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

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  bebouwing:

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

1.8  bebouwingspercentage

een in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel dat ten 
hoogste mag worden bebouwd;

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  bestaand:

a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet dan wel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
aanwezige bouwwerken en werkzaamheden:
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;
2. aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen worden gebouwd 

krachtens een daartoe verleende bouwvergunning; 
b. ten aanzien van het overige gebruik:

1. bestaand ten tijde van het kracht worden van dit plan;

1.11  bedrijfsmatige kamerverhuur

de bedrijfsmatige verhuur van een deel van al dan niet zelfstandige woonruimte ten behoeve van langdurige 
bewoning door personen voor welke inschrijving in de gemeentelijke basis administratie noodzakelijk is en die 
geen duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren; 
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1.12  bedrijfsvloeroppervlakte:

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

1.13  bestemmingsgrens:

de grens van een bestaand bestemmingsvlak; 

1.14  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15  bijbehorend bouwwerk:

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

1.16  bouwen:

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

1.17  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.18  bouwlaag:

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

1.19  bouwperceel:

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

1.20  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.21  bouwvlak:

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

1.22  bouwwerk:

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

1.23  carport:

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

1.24  dak:

iedere boven beëindiging van een gebouw; 

1.25  detailhandel:

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

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

1.27  gebouw:

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

1.28  (hoek)erker:

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

1.29  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;

1.30  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; 

1.31  inwoning:

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

1.32  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.33  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;

1.34  kunstobject:

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

1.35  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; 

1.36  overkapping:

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

1.37  parkeren:

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

1.38  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;

  bestemmingsplan Ootmarsum, Westwal 7       7



b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

1.39  prostitutie:

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

1.40  prostitutiebedrijf:

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

1.41  seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder 
seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een privé-huis of een erotische massagesalon, al dan niet in 
combinatie met elkaar;

1.42  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;

1.43  voorgevelrooilijn:

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;

1.44  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding;

1.45  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. Alle aangebouwde 
bijbehorende bouwwerken maken daarbij onderdeel uit van het woonhuis. 
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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 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

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

2.6  de afstand tot de zijdelingse 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. a. wonen;

met daaraan ondergeschikt:

b. de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
c. speelvoorzieningen;
d. wegen en paden;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. parkeervoorzieningen;
i. tuinen, erven en terreinen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 3.1.

3.2.2  Woning

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. een hoofdgebouw mag uitsluitend vrijstaand, binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding ‘maximale 

goot- en bouwhoogte (m)’ aangegeven hoogte bedragen;
c. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 

zijn, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein de ondergrondse bebouwing de bovengrondse 
bebouwing met een (horizontale) diepte van 3 m mag overschrijden. Ondergrondse gebouwen zijn 
uitsluitend toegestaan in één bouwlaag;

d. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens. 
Indien bij een hoekperceel twee bouwgrenzen naar de openbare weg zijn gekeerd, dan dient de voorgevel 
te worden gebouwd in de bouwgrens, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg regelmatige 
ligging ten opzichte van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen op de naastgelegen percelen 
heeft;

e. de dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 60 graden.

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij de woning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. een bijbehorend bouwwerk wordt ten minste 1m achter één naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw/de bedrijfswoning of het verlengde daarvan gebouwd;
c. 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; 

d. de goothoogte maximaal 3 meter mag 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 eerste 
verdiepingsvloer mag bedragen;

e. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag ten hoogste de bouwhoogte van het hoofdgebouw 
verminderd met 1 m bedragen;

f. bij vrijstaande woningen aan één zijde een afstand van tenminste 2 meter tot de zijdelingse perceelsgrens 
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in acht moet worden genomen;
g. in afwijking van het gestelde onder b 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 meter mag bedragen;
2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw/de 

bedrijfswoning mag 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. ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een hoofdgebouw/bedrijfwoning is toegestaan
4. de bouwhoogte ten hoogste 4m mag bedragen en indien het hoofdgebouw/de bedrijfswoning een 

hogere verdiepingsvloer bevat ten hoogste tot 0,25m boven de vloer van de eerste verdieping van het 
hoofdgebouw/die bedrijfswoning

5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2m mag bedragen. Bij twee aan elkaar 
gekoppelde erkers bij een halfvrijstaande hoofdgebouwen/bedrijfswoningen, is de voorgeschreven 
afstand van 2m tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3 m achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2 m mag bedragen;

b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Hoogte bouwwerk geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.4 
onder c ten behoeve van bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 meter;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning, aanbouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen ten 
behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit toegestaan, mits wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot maximum van 50 m2 mag worden gebruikt voor 
aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

b. het beroep of bedrijf dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend;
c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn;

d. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die in de van deze planregels deel uitmakende Bijlage 1 Staat 

van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als milieucategorie 1, of beroepen en bedrijven die gezien de 
gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;

f. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft, uitgezonderd een 
beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de ter plaatse uitgevoerde 
bedrijfsactiviteit en behoudens internetwinkels;

g. er geen buitenopslag plaatsvindt; opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen plaats.

3.4.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijbouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, met uitzondering van het 

bepaalde in artikel 3.4.1;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
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d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding; 
f. het gebruik van bijbehorende bouwwerken, recreatiewoningen en kampeermiddelen ten behoeve van 

permanente bewoning;
g. het gebruik van bijbehorende bouwwerken, recreatiewoningen en kampeermiddelen ten behoeve van de 

huisvesting van seizoenarbeiders dan wel elders werkzaam zijnde arbeiders;
h. het gebruik van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen, voor wonen;
i. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
j. het gebruik van een (bedrijfs)woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur;
k. het gebruik van een (bedrijfs)woning voor een bijzondere woonvorm.

Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Mantelzorg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.2 
onder a in die zin dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg, mits:

a. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk van aard is;
b. er sprake blijft van één huishouden;
c. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte mag niet meer dan 75 m² bedragen;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5.2  Bed-and-breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.2 
onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor 
logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:

a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande 
entree (deur);

b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
f. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in 

hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5.3  Inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.2 
onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits:

a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang verschaft 
tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan;

b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een 
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;

c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang;
d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn 

toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet 
meegerekend);

e. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast);
f. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;
g. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn gekoppeld 

aan de woning;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.6  Wijzigingsbevoegdheid

3.6.1  Wijzigen bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, 
mits:

a. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt met een maximum 
van 150 m² per perceel;

b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen;
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt;
f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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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, moet alvorens een omgevingsvergunning wordt 
verleend, door de aanvrager een rapport worden overlegd waarin naar het oordeel van Burgemeester en 
Wethouders.
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, kunnen Burgemeester en Wethouders één 
of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden 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.

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 100m2;

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 telecommunicatiebedrijven, en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur

4.3.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 18.3.1 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 100m2 bestaan

4.3.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
archeologische waarden van de gronden
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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

6.1  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, liftkokers, 
lichtkappen, zonnepanelen, luifels, balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  Vrijwaringszone molenbiotoop

8.1.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone molenbiotoop' zijn de gronden, onverminderd het in deze regels 
bepaalde ten aanzien van de voor deze gronden overige geldende bestemmingen, mede bestemd voor het 
beschermen van de functie van de in dit gebied voorkomende molen als werktuig en van zijn waarde als 
landschapsbepalend element.

8.1.2  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. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop - 100 m" mag uitsluitend worden gebouwd 
indien de bouwhoogte gelijk is aan de hoogte van de onderste punt van de verticaal staande wiek van de 
molen;

b. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop - 400 m" mag uitsluitend worden gebouwd 
indien de bouwhoogte genoemd onder a vermeerderd wordt met 1/30 van de afstand tussen het bouwwerk 
en de molen.

8.1.3  Uitzondering

De regels genoemd in artikel 8.1.2 gelden niet voor bestaande gebouwen en bouwwerken.

8.1.4  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.1.2 
voor het bouwen overeenkomstig het bepaalde in de onderliggende bestemming(en), mits advies is verkregen 
van de beheerder van de molen.

8.1.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

a. het ophogen van gronden hoger dan de in artikel 8.1.2 aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor 
bouwwerken;

b. het beplanten met opgaande beplanting hoger dan de in artikel 8.1.2 aangegeven toelaatbare bouwhoogte 
voor bouwwerken;

c. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur hoger dan de in artikel 8.1.2 
aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor bouwwerken.

8.1.6  Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 8.1.5 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.

8.1.7  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:

a. geen onevenredige 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  Afwijken maatvoering

9.1.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, 
afmetingen en percentages.

9.1.2  Meetverschil

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat bouwgrenzen worden 
overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.

9.1.3  Profiel weg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken in die zin dat het beloop of het 
profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt.
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Parkeren

10.1.1  Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt 
voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van voertuigen.

10.1.2  Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of voor 
het gebruik van en gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein geldt de regel dat 
de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet plaatsvinden dat er 
voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt gerealiseerd.

10.1.3  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 10.1.2 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.1.4  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 10.1.2 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 de wijziging;

10.1.5  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 10.1.3, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de in lid 10.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. de openbare ruimte;
2. het woon- en leefklimaat;
3. 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  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. 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.

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 "Ootmarsum, Westwal 7" van de gemeente Dinkelland.
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Bijlage 1  Staat van 
bedrijfsactiviteiten
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 Bijlage 1 - Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 4.2 
 

SBI-2008   OMSCHRIJVING   

 

n
u

m
m

e
r 

  

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW   

011, 012, 013   Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 

011, 012, 013, 

016 0 Tuinbouw:    

011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 2 

011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 2 

011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 2 

0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 2 

0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 3.2 

0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 

011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 2 

0141, 0142   Fokken en houden van rundvee 3.2 

0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:   

0143 1 - paardenfokkerijen 3.1 

0145 2 - overige graasdieren 3.1 

0146   Fokken en houden van varkens 4.1 

0147 0 Fokken en houden van pluimvee:   

0147 1 - legkippen 4.1 

0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 4.1 

0147 3 - eenden en ganzen 4.1 

0147 4 - overig pluimvee 3.2 

0149 0 Fokken en houden van overige dieren:   

0149 1 - nertsen en vossen 4.1 

0149 2 - konijnen 3.2 

0149 3 - huisdieren 3.1 

0149 4 - maden, wormen e.d. 3.2 

0149 5 - bijen 2 

0149 6 - overige dieren 2 

0150   

Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en 

houden van dieren (niet intensief) 3.2 

016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:   

016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 3.1 

016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  2 

016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 3.1 

016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 2 

0162   KI-stations 2 

02 -     

02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW   

021, 022, 024   Bosbouwbedrijven 3.1 

03 -     

03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN   

0311   Zeevisserijbedrijven 3.2 

0312   Binnenvisserijbedrijven 3.1 

032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen   

032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2 

032 2 - visteeltbedrijven 3.1 

08 -     

08 - TURFWINNING   

089   Turfwinningbedrijven 3.2 

06 -     

06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING   

061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:   

061 1 - aardoliewinputten 4.1 

08 -     

08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.   

0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):   



0812 1 - algemeen 4.1 

0893   Zoutwinningbedrijven 3.2 

10, 11 -     

10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN   

101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:   

101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 

101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2 

101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 3.2 

101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 3.1 

101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 3.1 

101, 102 7 - loonslachterijen 3.1 

108 8 

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-

maaltijden met p.o. < 2.000 m²  3.1 

102 0 Visverwerkingsbedrijven:   

102 2 - conserveren 4.1 

102 3 - roken 4.2 

102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 4.2 

102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 3.2 

102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 3.1 

1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:   

1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 4.2 

1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 3.1 

1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:   

1032, 1039 1 - jam 3.2 

1032, 1039 2 - groente algemeen 3.2 

1032, 1039 3 - met koolsoorten 3.2 

1032, 1039 4 - met drogerijen 4.2 

1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 

104101 0 

Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en 

vetten:   

104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 

104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:   

104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 

104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1042 0 Margarinefabrieken:   

1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:   

1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.2 

1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2 

1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 4.2 

1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 3.2 

1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 2 

1061 0 Meelfabrieken:    

1061 1 - p.c. >= 500 t/u 4.2 

1061 2 - p.c. < 500 t/u 4.1 

1061   Grutterswarenfabrieken 4.1 

1062 0 Zetmeelfabrieken:   

1062 1 - p.c. < 10 t/u 4.1 

1062 2 - p.c. >= 10 t/u 4.2 

1091 0 Veevoerfabrieken:   

1091 3 

- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u 

water 4.2 

1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1 

1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2 

1092   Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 

1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2 

1072   Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2 

10821 0 

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 

suikerwerk:   

10821 2 

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 3.2 



10821 3 

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 

chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 2 

10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 

10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 3.2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 2 

1073   Deegwarenfabrieken 3.1 

1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:   

1083 2 - theepakkerijen 3.2 

108401   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 

1089   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 

1089   Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1 

1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:   

1089 1 - zonder poederdrogen 3.2 

1089 2 - met poederdrogen 4.2 

1089   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4.1 

110101   Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 

110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:   

110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 4.1 

110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

1105   Bierbrouwerijen 4.2 

1106   Mouterijen 4.2 

1107   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 

12 -     

12 - VERWERKING VAN TABAK   

120   Tabakverwerkende industrie 4.1 

13 -     

13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL   

131   Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 

132 0 Weven van textiel:   

132 1 - aantal weefgetouwen < 50 3.2 

132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 4.2 

133   Textielveredelingsbedrijven 3.1 

139   Vervaardiging van textielwaren 3.1 

1393   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1 

139, 143   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1 

14 -     

14 - 

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 

BONT   

141   Vervaardiging kleding van leer 3.1 

141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

142, 151   

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van 

bont 3.1 

19 -     

15 - 

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. 

KLEDING)   

151,152   Lederfabrieken 4.2 

151   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 

152   Schoenenfabrieken 3.1 

  -     

16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 

RIET, KURK E.D.   

16101   Houtzagerijen 3.2 

16102 0 Houtconserveringsbedrijven:   

16102 1 - met creosootolie 4.1 

16102 2 - met zoutoplossingen 3.1 

1621   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 

162 0 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van 

hout 3.2 

162 1 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van 

hout, p.o. < 200 m2 3.1 

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

17 -     

17 - 

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN 

KARTONWAREN   



1711   Vervaardiging van pulp 4.1 

1712 0 Papier- en kartonfabrieken:   

1712 1 - p.c. < 3 t/u 3.1 

1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 4.1 

1712 3 - p.c. >= 15 t/u 4.2 

172   Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2 

17212 0 Golfkartonfabrieken:   

17212 1 - p.c. < 3 t/u 3.2 

17212 2 - p.c. >= 3 t/u 4.1 

58 -     

58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 

OPGENOMEN MEDIA   

581   Uitgeverijen (kantoren) 1 

1811   Drukkerijen van dagbladen 3.2 

1812   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

1814 A Grafische afwerking 1 

1814 B Binderijen 2 

1813   Grafische reproduktie en zetten 2 

1814   Overige grafische aktiviteiten 2 

182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 

19 -     

19 - 

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-

/KWEEKSTOFFEN   

19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2 

19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 

19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 4.2 

20 -     

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN   

2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:   

2012   Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 

2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:   

2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:   

20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

20141 B0 Methanolfabrieken:   

20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 

20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):   

20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 4.2 

203   Verf, lak en vernisfabrieken 4.2 

2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:   

2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 4.2 

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:   

2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 2 

2041   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 

2042   Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 

2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:   

2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 3.2 

205902   Fotochemische produktenfabrieken 3.2 

205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 

205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 4.1 

2060   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 

22 -     

22 - 

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN 

KUNSTSTOF   

221101   Rubberbandenfabrieken 4.2 

221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:   

221102 1 - vloeropp. < 100 m2 3.1 

221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 4.1 

2219   Rubber-artikelenfabrieken 3.2 

222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:   

222 1 - zonder fenolharsen 4.1 

222 2 - met fenolharsen 4.2 



222 3 

- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 3.1 

23 -     

23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 

EN GIPSPRODUKTEN   

231 0 Glasfabrieken:   

231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 

231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 4.2 

231   Glasbewerkingsbedrijven 3.1 

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:   

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 

233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 4.1 

233 B Dakpannenfabrieken 4.1 

235201 0 Kalkfabrieken:   

235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 

235202 0 Gipsfabrieken:   

235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 4.1 

23611 0 Betonwarenfabrieken:   

23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 4.1 

23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 4.2 

23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:   

23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 3.2 

23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

2362   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2 

2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:   

2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 3.2 

2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 4.2 

2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:   

2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 3.2 

2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 4.2 

237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   

237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 3.2 

237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 3.1 

237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 4.2 

2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3.1 

2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:   

2399 A1 - p.c. < 100 t/u 4.2 

2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):   

2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

2399 B2 - overige isolatiematerialen 4.1 

2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 3.2 

2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 4.1 

2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 4.2 

24 -     

24 - VERVAARDIGING VAN METALEN   

243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:   

243 1 - p.o. < 2.000 m2 4.2 

244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:   

244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 4.2 

2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:   

2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 4.2 

2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:   

2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 4.2 

25 -     

25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL 

(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)   

251, 331 0 Constructiewerkplaatsen   

251, 331 1 - gesloten gebouw 3.2 

251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 3.1 

251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 4.1 

251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 4.2 

2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:   

2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 4.2 



2521, 2530, 

3311   

Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en 

stoomketels 4.1 

255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 

255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 

255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 3.1 

2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:   

2561, 3311 1 - algemeen 3.2 

2561, 3311 10 - stralen 4.1 

2561, 3311 11 - metaalharden 3.2 

2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 3.2 

2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 3.2 

2561, 3311 3 - thermisch verzinken 3.2 

2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 3.2 

2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3.2 

2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 3.2 

2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 3.2 

2561, 3311 8 - emailleren 3.2 

2561, 3311 9 

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, 

verkoperen ed) 3.2 

2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 

2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 3.1 

259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:   

259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 4.1 

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2 

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  3.1 

27, 28, 33 -     

27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN   

27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:   

27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 3.2 

27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 4.1 

28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 

26, 28, 33 -     

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS   

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

26, 27, 33 -     

26, 27, 33 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, 

APPARATEN EN BENODIGDH.   

271, 331   Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 4.1 

271, 273   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 

273   Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1 

272   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 

274   Lampenfabrieken 4.2 

293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 

26, 33 -     

26, 33 - 

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-

APPARATEN EN -BENODIGDH.   

261, 263, 264, 

331   

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 

incl. reparatie 3.1 

2612   Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 

26, 32, 33 -     

26, 32, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 

EN INSTRUMENTEN   

26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische apparaten en 

instrumenten e.d. incl. reparatie 2 

29 -     

29   

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN 

OPLEGGERS   

291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven   

291 1 - p.o. < 10.000 m2 4.1 

291 2 - p.o. >= 10.000 m2 4.2 

29201   Carrosseriefabrieken 4.1 

29202   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4.1 

293   Auto-onderdelenfabrieken 3.2 

30 -     

30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,   



AANHANGWAGENS) 

301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   

301, 3315 1 - houten schepen 3.1 

301, 3315 2 - kunststof schepen 3.2 

301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 4.1 

302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:   

302, 317 1 - algemeen 3.2 

302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 

303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:   

303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 4.1 

309   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2 

3099   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2 

31 -     

31 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 

N.E.G.   

310 1 Meubelfabrieken 3.2 

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 1 

321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

322   Muziekinstrumentenfabrieken 2 

323   Sportartikelenfabrieken 3.1 

324   Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 

32991   Sociale werkvoorziening 2 

32999   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1 

38 -     

38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING   

383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:   

383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 4.2 

383202 B Rubberregeneratiebedrijven 4.2 

383202 C Afvalscheidingsinstallaties 4.2 

35 -     

35 - 

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 

WARM WATER   

35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:   

35 B1 

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en 

reststromen voedingsindustrie 3.2 

35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2 

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

35 C1 - < 10 MVA 2 

35 C2 - 10 - 100 MVA 3.1 

35 C3 - 100 - 200 MVA 3.2 

35 C4 - 200 - 1000 MVA 4.2 

35 D0 Gasdistributiebedrijven:   

35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 4.2 

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1 

35 D4 

- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 

en C 2 

35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

35 E1 - stadsverwarming 3.2 

35 E2 - blokverwarming 2 

35 F0 windmolens:   

35 F1 - wiekdiameter 20 m 3.2 

35 F2 - wiekdiameter 30 m 4.1 

35 F3 - wiekdiameter 50 m 4.2 

36 -     

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER   

36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:   

36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1 

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

36 B2 - 1 - 15 MW 3.2 

36 B3 - >= 15 MW 4.2 

41, 42, 43 -     

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID   

41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.2 

41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 3.1 



41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 3.1 

41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 2 

45, 47 -     

45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS   

451   Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 3.2 

45204 A Autoplaatwerkerijen 3.2 

45204 B Autobeklederijen 1 

45204 C Autospuitinrichtingen 3.1 

45205   Autowasserijen 2 

473 0 Benzineservisestations:   

473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 4.1 

473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 3.1 

46 -     

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   

461   Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 3.1 

4621 1 

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een 

verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 4.2 

4622   Grth in bloemen en planten 2 

4623   Grth in levende dieren 3.2 

4624   Grth in huiden, vellen en leder 3.1 

46217, 4631   

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-

aardappelen 3.1 

4632, 4633   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 3.1 

4634   Grth in dranken 2 

4635   Grth in tabaksprodukten 2 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 2 

46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:   

46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2 

46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1 

46499 5 - munitie 2 

46711 0 Grth in vaste brandstoffen:   

46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 

46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:   

46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 4.1 

46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 4.2 

46713   Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3.2 

46721 0 Grth in metaalertsen:   

46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 4.2 

46722, 46723   Grth in metalen en -halffabrikaten 3.2 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   

4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 3.1 

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 2 

46735 4 zand en grind:   

46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 3.2 

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.1 

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 2 

46751   Grth in chemische produkten 3.2 

46752   Grth in kunstmeststoffen 2 

4676   Grth in overige intermediaire goederen 2 

4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 3.2 

4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 3.1 

4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 3.2 

4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 3.1 

466 0 Grth in machines en apparaten:   

466 1 - machines voor de bouwnijverheid 3.2 

466 2 - overige 3.1 

466, 469   

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 

e.d. 2 



47 -     

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN   

47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 1 

471   Supermarkten, warenhuizen 1 

4722, 4723   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 1 

4724   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 1 

4773, 4774   Apotheken en drogisterijen 1 

4752   Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 2 

4778   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 1 

4791   Postorderbedrijven 3.1 

952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

55 -     

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING   

5510   

Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en 

congrescentra 1 

553, 552   Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 3.1 

561   

Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen 

ijsbereiding, viskramen e.d. 1 

563 1 Café's, bars 1 

563 2 Discotheken, muziekcafé's 2 

5629   Kantines 1 

562   Cateringbedrijven 2 

49 -     

49 - VERVOER OVER LAND   

491, 492 0 Spoorwegen:   

491, 492 1 - stations 3.2 

491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 4.2 

493   Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2 

493   Taxibedrijven 2 

493   Touringcarbedrijven 3.2 

494 0 

Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): 

b.o. > 1000 m² 3.2 

494 1 

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) 

b.o. <= 1000 m² 3.1 

495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

50, 51 -     

50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT   

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 

52 -     

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER   

52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:   

52241 2 - stukgoederen 4.2 

52241 7 - tankercleaning 4.2 

52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:   

52242 1 - containers 4.2 

52242 10 - tankercleaning 4.2 

52242 2 - stukgoederen 3.2 

52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 4.2 

52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 4.2 

52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 4.2 

52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1 

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2 

5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2 

5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

791   Reisorganisaties 1 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

64 -     

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE   

531, 532   Post- en koeriersdiensten 2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 1 

61 B0 zendinstallaties:   

61 B1 

- LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: 

onderzoek!) 3.2 

61 B2 - FM en TV 1 



61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 1 

64, 65, 66 -     

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN   

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 1 

41, 68 -     

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED   

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

77 -     

77 - 

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 

ROERENDE GOEDEREN   

7711   Personenautoverhuurbedrijven 2 

7712, 7739   

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 3.1 

773   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 

772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

62 -     

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

58, 63 B Datacentra 2 

72 -     

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   

721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82 -     

63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   

63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 

80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

812   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1 

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

82991   Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 4.1 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 

84 -     

84 - 

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 

VERZEKERINGEN   

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 1 

8422   Defensie-inrichtingen 4.1 

8425   Brandweerkazernes 3.1 

85 -     

85 - ONDERWIJS   

852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 2 

8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 2 

86 -     

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG   

8610   Ziekenhuizen 2 

8621, 8622, 

8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1 

8691, 8692   Consultatiebureaus 1 

871 1 Verpleeghuizen 2 

8891 2 Kinderopvang 2 

37, 38, 39 -     

37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING   

3700 A0 

RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking 

voorbezinktanks:   

3700 A1 - < 100.000 i.e. 4.1 

3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 4.2 

3700 B rioolgemalen 2 

381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1 

381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1 

381 C Vuiloverslagstations 4.2 

382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:   



382 A2 - kabelbranderijen 3.2 

382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1 

382 A5 - oplosmiddelterugwinning 3.2 

382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 4.2 

382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 

382 B Vuilstortplaatsen 4.2 

382 C0 Composteerbedrijven:   

382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 4.2 

382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2 

382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 4.1 

382 C5 - GFT in gesloten gebouw 4.1 

94 -     

94 - DIVERSE ORGANISATIES   

941, 942   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 1 

9491   Kerkgebouwen e.d. 2 

94991 A Buurt- en clubhuizen 2 

94991 B Hondendressuurterreinen 3.1 

59 -     

59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE   

591, 592, 601, 

602   Studio's (film, TV, radio, geluid) 2 

5914   Bioscopen 2 

9004   

Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, 

evenementenhallen 2 

9321   Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 4.2 

8552   Muziek- en balletscholen 2 

85521   Dansscholen 2 

9101, 9102   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 

91041   Dierentuinen 3.2 

91041   Kinderboerderijen 2 

931 0 Zwembaden:   

931 1 - overdekt 3.1 

931 2 - niet overdekt 4.1 

931 A Sporthallen 3.1 

931 B Bowlingcentra 2 

931 C Overdekte kunstijsbanen 3.2 

931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 4.2 

931 E Maneges 3.1 

931 F Tennisbanen (met verlichting) 3.1 

931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 3.1 

931 H Golfbanen 1 

931 I Kunstskibanen 3.1 

931 0 Schietinrichtingen:   

931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 4.1 

931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 2 

931 2 - binnenbanen: boogbanen 1 

931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 4.2 

931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 4.1 

931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 3.1 

931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 2 

932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 3.1 

9200   Casino's 2 

92009   Amusementshallen 2 

93299   Modelvliegtuig-velden 4.2 

93 -     

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING   

96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1 

96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 3.1 

96012   Chemische wasserijen en ververijen 2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 2 

96013 B Wasserettes, wassalons 1 

9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

9603 0 Begrafenisondernemingen:   

9603 1 - uitvaartcentra 1 

96031 2 - begraafplaatsen 1 



96032 3 - crematoria 3.2 

9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 2 

9609 A Dierenasiels en -pensions 3.2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 

 




	Bestemmingsplan
	Ootmarsum, Westwal 7
	Status: vastgesteld
	Status:
	vastgesteld
	Datum:
	IMRO-Code:
	NL.IMRO.1774.BPOOTWESTWAL7-VG01
	Auteur(s):


	Ootmarsum, Westwal 7
	Vaststellingsbesluit
	Bestemmingsplan
	Ootmarsum, Westwal 7
	Status: vastgesteld
	Status:
	vastgesteld
	Datum:
	IMRO-Code:
	NL.IMRO.1774.BPOOTWESTWAL7-VG01
	Auteur(s):


	Ootmarsum, Westwal 7
	Toelichting
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	1.1 Aanleiding plan herziening
	1.2 Ligging en begrenzing plangebied
	1.3 Vigerend bestemmingsplan
	1.4 Bij het plan behorende stukken
	1.5 Leeswijzer
	Hoofdstuk 2 Beschrijving van het plan
	2.1 Bestaande situatie
	2.2 Toekomstige situatie
	Hoofdstuk 3 Beleid
	3.1 Rijksbeleid
	3.2 Provinciaal beleid
	3.3 Gemeentelijk beleid
	Hoofdstuk 4 Milieu- en omgevingsaspecten
	4.1 Algemeen
	4.2 Bodem
	4.3 Water
	4.4 Erfgoed
	4.5 Flora en fauna
	4.6 Rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai
	4.7 Luchtkwaliteit
	4.8 Bedrijven en milieuzonering
	4.9 Externe veiligheid
	4.10 Verkeer en parkeren
	4.11 Kabels en leidingen
	4.12 MER-toets
	Hoofdstuk 5 Juridische plantoelichting
	5.1 Juridische aspecten
	5.2 Handhaving
	Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid
	6.1 Financiele uitvoerbaarheid
	6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
	Hoofdstuk 7 Procedure en overleg
	7.1 Procedurestappen
	7.2 Vooroverleg
	7.3 Zienswijzen
	Bestemmingsplan
	Ootmarsum, Westwal 7
	Status: vastgesteld
	Status:
	vastgesteld
	Datum:
	IMRO-Code:
	NL.IMRO.1774.BPOOTWESTWAL7-VG01
	Auteur(s):


	Ootmarsum, Westwal 7
	Bijlagen bij toelichting
	Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek
	Bijlage 2 Digitale watertoets
	Bijlage 3 Quickscan Flora en Fauna
	Bestemmingsplan
	Ootmarsum, Westwal 7
	Status: vastgesteld
	Status:
	vastgesteld
	Datum:
	IMRO-Code:
	NL.IMRO.1774.BPOOTWESTWAL7-VG01
	Auteur(s):


	Ootmarsum, Westwal 7
	Regels
	Hoofdstuk 1 Inleidende regels
	Artikel 1 Begrippen
	Artikel 2 Wijze van meten
	Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
	Artikel 3 Wonen
	Artikel 4 Waarde - Archeologie
	Hoofdstuk 3 Algemene regels
	Artikel 5 Anti-dubbeltelregel
	Artikel 6 Algemene bouwregels
	Artikel 7 Algemene gebruiksregels
	Artikel 8 Algemene aanduidingsregels
	Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
	Artikel 10 Overige regels
	Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
	Artikel 11 Overgangsrecht
	Artikel 12 Slotregel
	Bestemmingsplan
	Ootmarsum, Westwal 7
	Status: vastgesteld
	Status:
	vastgesteld
	Datum:
	IMRO-Code:
	NL.IMRO.1774.BPOOTWESTWAL7-VG01
	Auteur(s):


	Ootmarsum, Westwal 7
	Bijlagen bij regels
	Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten

