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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding planherziening
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het bestemmingsplan en de ligging en begrenzing van het
plangebied aangegeven. Van de ligging en begrenzing van het plangebied wordt een toelichtende
kaart opgenomen. Verder wordt een opsomming van de bij het plan behorende stukken gegeven en
worden de vigerende bestemmingsplannen genoemd die met het nieuwe bestemmingsplan worden
herzien. Dit hoofdstuk bevat tevens een leeswijzer.
Aan de noordelijke dorpsrand van het dorp Rossum (Overijssel) wil de gemeente Dinkelland gronden
geschikt maken voor woningbouw. Het plan biedt de mogelijkheid maximaal 40 woningen te bouwen,
onderverdeeld in vrijstaande woningen, twee onder één kap woningen en rijwoningen. Vanwege de
ligging buiten de dorpscontour van Rossum in het landelijke gebied zal in het nieuwe
bestemmingsplan ook de landschappelijke inpassing van de woningen meegenomen worden. De
beoogde ontwikkeling brengt met zich mee dat de Rossumerbeek verlegd dient te worden. Ook dit
element wordt in het onderhavige bestemmingsplan opgenomen.
Hoewel in 2005 een begin is gemaakt met de beoogde planvorming, is deze planvorming destijds door
diverse omstandigheden niet doorgezet. Op dit moment zijn er mogelijkheden om de ontwikkeling
weer ter hand te nemen. Ook de woonwensen zijn geconcretiseerd, waardoor de planvorming
afgestemd kan worden op de wensen van vooral inwoners van Rossum. Het onderhavige
bestemmingsplan maakt nieuwbouw mogelijk te noorden van het dorp Rossum. In het plangebied
wordt uitgegaan van circa 15.000 m2 uitgeefbaar terrein.

1.2 Ligging, begrenzing en juridische status van het plangebied
Ligging en begrenzing
Zoals beschreven vindt de gewenste uitbreiding plaats aan de noordzijde van Rossum. Rossum is een
kerkdorp en ligt ongeveer in het midden van de Twentse gemeente Dinkelland.

Ligging Rossum in de gemeente Dinkelland

Globale ligging plangebied ten noorden van Rossum

De plaatsen Oldenzaal aan de zuidkant en Ootmarsum aan de noordkant, liggen op ongeveer 5 km
afstand. Verder ligt Rossum ten oosten van Weerselo en ten zuidwesten van Denekamp. Met
uitzondering van het hier genoemde Oldenzaal maken de andere genoemde plaatsen onderdeel uit
van de gemeente Dinkelland.
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Op 1 januari 2012 telde het dorp Rossum (kern) 2308 inwoners (bron: onderzoek en cijfers gemeente
Dinkelland).
Het plangebied waar de beoogde ontwikkeling is geprojecteerd ligt aan de noordzijde van het dorp
Rossum. De straten Haarstraat (oostzijde), Thijstraat en Father Raatgerstraat (zuidzijde) en
Reimerweg (westzijde) vormen de begrenzing van het plangebied. Aan de noordzijde vormt een
bestaande houtwal de begrenzing.
Het woongebied bevindt zich tussen de genoemde straten en is weergegeven op de volgende
afbeelding. Het gaat om een oppervlakte van circa 15.000 m2 uitgeefbaar terrein. Ten noordoosten
van het plangebied ligt een gemaal van het waterschap. Samen met het noordelijk gelegen gedeelte
van de Rossumerbeek maken deze gronden eveneens onderdeel uit van het totale plangebied.

Locatie woningbouw aan noordzijde van Rossum en noordelijk deel van Rossumerbeek met gemaal
(bron: Google maps)
In het midden van het aangeduide gebied (van zuidwest naar noord/noordoost) ligt de Rossumerbeek
met groene elementen. De Rossumerbeek zal gedeeltelijk verlegd worden.
Juridische status van het plangebied
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. In 2010 is een nieuw
bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld. Het plangebied is voor een groot deel echter
buiten de begrenzing van dat nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied gehouden.
Dit heeft tot gevolg dat de gronden nu nog binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied van
de voormalige gemeente Weerselo liggen. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad
van Weerselo op 22 augustus 1989 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
Overijssel op 17 april 1990, nr. RGP 89/1772. Op 20 augustus 2009 heeft het bestemmingsplan bij
Koninklijk Besluit onherroepelijke rechtskracht verkregen. Binnen de grenzen van dit bestemmingsplan
zijn diverse partiële herzieningen doorgevoerd, maar hebben tot heden geen betrekking gehad op het
onderhavige plangebied.
Op de volgende afbeelding is een fragment van het geldende bestemmingsplan weergegeven.
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Fragment geldend bestemmingsplan Buitengebied (bron gemeente Dinkelland)
Goed te zien is de grens tussen het dorp het landelijk gebied. Ook het agrarische bouwblok aan de
westzijde van het plangebied (het plangebied is globaal met een rode cirkel aangegeven) is goed waar
te nemen. Deze agrarische bouwkavel heeft echter zijn functie verloren en zal in het onderhavige
bestemmingsplan een functiewijziging ondergaan. Binnen het onderhavige bestemmingsplan krijgt die
agrarische kavel de bestemming ‘Wonen’ en wordt er tevens een wijzigingsbevoegdheid opgenomen
voor een extra woning.
Het grootste gedeelte van de gronden van het plangebied valt buiten het agrarische bouwblok en
heeft ingevolge het geldende bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch gebied’. De gronden met
deze bestemming zijn bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf. Secundair zijn de
gronden bestemd voor de bescherming en het behoud van houtsingels- en wallen, voor extensieve
dagrecreatie en voor recreatief medegebruik in de vorm van kamperen bij de boer op het agrarisch
bouwperceel.
Buiten het agrarische bouwperceel zijn alleen andere bouwwerken met een maximale hoogte van 4 m
toegestaan met dien verstande dat geen mestopslagplaatsen mogen worden opgericht.
Het plangebied grenst aan het bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit bestemmingsplan is op 18
februari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld (agendanummer D7/B2) en in juli 2010 in werking
getreden. Het onderhavige plangebied is door middel van rode belijning aangegeven.

Fragment verbeelding bestemmingsplan Buitengebied 2010 gemeente Dinkelland
7

Bestemmingsplan ‘Rossum-Noord’
NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0401

De betreffende omliggende gronden hebben hierin de bestemming ‘Agrarisch-2’. Gronden met deze
bestemming mogen gebruikt worden voor onder meer het agrarisch gebruik. De aanwezige groene en
landschappelijke elementen blijven nagenoeg gehandhaafd, waardoor de landschappelijke inpassing
van de woningen in het buitengebied passend is. Ten noorden van het plangebied ligt een woning met
de bestemming ‘Wonen’.
De beoogde woningbouwontwikkeling is niet in overeenstemming met de agrarische bestemming. Een
wijziging van het verouderde bestemmingsplan is noodzakelijk. Het onderhavige bestemmingsplan ziet
hier op toe.

1.3 Beschrijving ontwikkeling
Oorspronkelijk was het plan om binnen dit plangebied 80-100 woningen te realiseren. Dit aantal is
echter, gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt in de afgelopen jaren, niet realistisch meer. Het
aantal woningen is daarom drastisch naar beneden bijgesteld naar 40. Dit heeft ertoe geleid dat er in
het plangebied van dit bestemmingsplan een aanzienlijke oppervlakte tot agrarisch gebied wordt
bestemd. Het realiseren van de resterende 40-60 woningen uit de oorspronkelijke plannen is hiermee
van de baan.
Het aantal van 40 woningen is voortgekomen uit een herijking van de woonvisie die in augustus 2012
is vastgesteld. Dit aantal sluit wel aan bij de woningbehoefte in Rossum. Het gaat hierbij om een
behoefte die zich voordoet over een periode die waarschijnlijk de volledige bestemmingsplanperiode
van 10 jaar zal beslaan. Deze percelen zullen dus niet allemaal binnen korte tijd uitgegeven kunnen
worden, maar het exacte uitgiftetempo laat zich lastig voorspellen.
Het plangebied is daarom zo opgezet dat fasegewijze uitgifte mogelijk is, en elk van deze fases op
zichzelf landschappelijk ingepast en stedenbouwkundig afgerond kan worden. Mocht het aantal van 40
woningen op termijn toch te groot blijken, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog te besluiten de
uitgifte te stoppen voordat dit aantal is bereikt. Het resultaat is in dat geval nog steeds een netjes
afgerond woongebied.
Binnen het plangebied wordt naast de genoemde woningbouw ook een project van het waterschap
uitgevoerd, het verleggen van de Rossumerbeek. Deze beek maakt onderdeel uit van de EHS en van
een netwerk van ecologische wateren. Het resultaat zal zijn dat de Rossumerbeek een ‘groen-blauwe
oase’ vormt in dit toekomstige woongebied, waarbij de bestaande verstuwing van de beek wordt
verruild voor een meer vloeiende bodemlijn zonder verstuwing. Dit project dient dus een ecologisch
doel, maar levert tegelijk een meerwaarde aan het nieuwe woongebied. In paragraaf 4.6 van de
plantoelichting wordt nader ingegaan op de achtergronden van deze beekverlegging.

1.4 De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan ‘Rossum-Noord’ bestaat naast de onderhavige toelichting mede uit de volgende
stukken:
•
•
•

Verbeelding;
Regels;
Onderzoeksrapporten.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden en opstallen
aangegeven. In de regels zijn bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van het plan zeker
te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting waarin de aanleiding, de motivering en een
beschrijving van de planopzet zijn opgenomen.
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1.4 Leeswijzer
Het bestemmingsplan ‘Rossum-Noord’ te Rossum, gemeente Dinkelland, wordt in de volgende
hoofdstukken gemotiveerd en toegelicht. In deze toelichting komen na deze inleiding aan de orde:
•
•

•

•
•
•

een beschrijving van de bestaande ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied
(hoofdstuk 2);
een korte weergave van het relevante beleidskader van rijk, provincie en gemeente
(hoofdstuk 3). Voor zover van toepassing wordt ook ingegaan op Europees en regionaal
beleid. Met betrekking tot Europees beleid zijn onder meer de Vogel- en habitatrichtlijn en het
Verdrag van Malta (archeologie) relevant;
inventarisatie van de verschillende omgevingsaspecten welke van invloed zijn op het
realiseren van het ruimtelijk beleid. Daarbij komen onder meer, en voor zover relevant, de
volgende aspecten aan de orde: waterhuishouding, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid
en flora en fauna (hoofdstuk 4);
stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit worden beschreven in hoofdstuk 5
(Planbeschrijving)
de planopzet, de feitelijke en juridische opzet worden hier beschreven (hoofdstuk 6);
de uitvoerbaarheid van het plan (waaronder de economische en maatschappelijke
uitvoerbaarheid) en de handhaafbaarheid van het bestemmingsplan worden onder
‘Uitvoerbaarheid’ beschreven (hoofdstuk 7). Ook wordt in dit hoofdstuk het resultaat van het
overleg op grond van het Besluit ruimtelijke ordening en de inspraak beschreven.
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Hoofdstuk 2 Gebiedsbeschrijving
2.1 Ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke structuur
Het dorp Rossum ligt in een typisch Twentse setting, waarin de afwisseling van kleinschaligheid,
beekdalen en essen kenmerkend is. De vrij liggende boerenerven met vooral eiken erfbeplanting zijn
belangrijke elementen in het landschap. Het dorp is na de tweede wereldoorlog flink uitgebreid op en
richting de Rossummer es.
De dragers van het dorp zijn de historische linten en bebouwing. Het gaat om de Thijstraat, de
Grotestraat, de Father Raatgerstraat en de Reimerweg. In het hart van het dorp is anno 2011 weinig
historische bebouwing te vinden. De huidige kerk dateert van 1939-1940 en bevindt zich aan de
zuidzijde van de Thijstraat, de oorspronkelijke (waterstaats)kerk bevond zich aan de noordzijde van
de Thijstraat waar nu de school is gelegen. Vanuit de locatie aan de noordwestzijde van het dorp is er
een fraai uitzicht op de kerk, woonbebouwing en opgaand groen.

Waterstaatskerk Rossum (bron: Stedenbouwkundig plan Rossum - Noord, maart 2011,
Stedenbouwkundig Advies en Ontwerp Art Bijsterbosch)
De locatie Rossum-Noord is gelegen in het beekdal van de Rossumerbeek ten noordwesten van het
dorp. Het Twentse landschap raakt hier nog de oorspronkelijke kern. De beek heeft door de
ruilverkaveling het typische gestrekte karakter van een afwateringssloot. In de loop der jaren is in de
huidige kern van Rossum de beek bijna uit het beeld verdwenen.
De Rossumerbeek, de bestaande historische erven met de houtwallen en de zichtrelatie tussen dorp
en omringend buitengebied zijn de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan.

Rossum rond 1905 (bron: Stedenbouwkundig plan Rossum - Noord, maart 2011, Stedenbouwkundig
Advies en Ontwerp Art Bijsterbosch)
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De houtwallen en essen zijn goed waar te nemen op het hiervoor weergegeven kaartfragment. In het
nieuwe plan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande houtwallen, waardoor de
(cultuur)historische context van het landschap behouden blijft.

2.2 Functionele structuur
De bestaande situatie kan omschreven worden als agrarisch gebied met weilanden, houtwallen en
water (Rossumerbeek). Een luchtfoto van het gebied laat goed zien dat het plangebied een groene
uitstraling heeft. Het plangebied zelf ligt lager dan de Thijstraat. Het hoogteverschil bedraagt
ongeveer 0,8 m tot 1 m.

Luchtfoto plangebied (bron: Google earth)
De bestaande houtwallen zijn goed te zien en zullen gehandhaafd blijven. In hoofdstuk 5 wordt
beschreven dat de groene elementen versterkt zullen worden en dat de Rossumerbeek weer goed in
beeld wordt gebracht. De beek ligt nu min of meer verscholen in de houtwal aan de oostelijke zijde
van het plangebied.
Het noordelijk aangeduide gedeelte van het plangebied betreft voornamelijk de Rossumerbeek en
agrarische gronden. Aan de Reimerweg ligt een gemaal van het Waterschap Regge en Dinkel.
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Zicht op het plangebied (bron: Google earth, streetview)
Vanaf de Thijstraat ziet het plangebied er als hiervoor weergegeven uit. De houtwallen zijn goed te
zien, alsmede de schuur van het voormalig agrarisch bedrijf aan de westzijde en de woningen aan de
Father Raatgerstraat aan de oostzijde van het plangebied.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader
3.1 Europees beleid
Het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden in Nederland is opgenomen in de
Natuurbeschermingswet 1998 die per 1 oktober 2005 van kracht is. Hieronder zijn beknopt de
doelstellingen van deze wetgeving en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) beschreven.
Natuurbeschermingswet 1998
Natuurgebieden en andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen worden
aangemerkt als speciale beschermingszones (SBZ), de zogenaamde Natura2000 gebieden.
Natura2000 is een wijd Europees ecologisch netwerk van beschermde gebieden dat bestaat uit:
•
•

Speciale Beschermingszones (SBZ‐‐V) van de Vogelrichtlijn
Speciale Beschermingszones (SBZ‐‐H) van de Habitatrichtlijn

De volgende afbeelding laat de ligging van het plangebied ten opzichte van enkele natura2000gebieden zien.

Natura 2000 gebieden (bron: provincie Overijssel)
Uitvoering Natuurbeschermingswet 1998
Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied aantasten,
zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Bij ruimtelijke
ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden, moet worden bepaald in hoeverre de
externe werking van de ingreep een effect heeft op het beschermde gebied. Betreft het een
Natura2000 gebied zal een vergunningsaanvraag op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
moeten worden aangevraagd.
EHS
Vaak vallen de Natura2000 gebieden samen met de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Deze EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun
waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.
13
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Soortbescherming
De bescherming van dier‐ en plantensoorten is sinds 1 april 2002 in de Flora‐ en faunawet geregeld.
Flora‐‐ en faunawet
Het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomende planten‐ en diersoorten is in de
Flora‐ en faunawet geregeld. Deze wet hanteert daarbij het ‘nee, tenzij principe’. Dit betekent dat alle
schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten‐ en diersoorten in principe verboden
zijn.
Uit de hiervoor weergegeven afbeelding kan afgeleid worden dat het plangebied niet in een
natura2000-gebied, een beschermd natuurmonument of de Ecologische Hoofdstructuur ligt. De
dichtstbij gelegen natura2000-gebieden zijn ‘Lemselermaten’ en ‘Achter de Voort, Agelerbroek &
Voltherbroek’ op respectievelijk bijna 2,5 km en circa 1,3 km.
Plannen dan wel projecten in deze gebieden, maar ook daar buiten kunnen in verband met de
zogenaamde externe werking, vergunningplichtig zijn. De hier genoemde afstanden zijn echter zo
ruim dat er geen significante effecten op de genoemde natura2000-gebieden zullen optreden.
Robuuste verbindingszone
De Rossumerbeek is aangewezen als een robuuste verbindingszone. De volgende afbeelding geeft de
ligging van de robuuste verbindingszones weer. De verbindingszone aan de rechterzijde van het
woord ‘Rossum’ is de Rossumerbeek.

Fragment kaart samenhang EHS en Natura 2000 gebieden (bron: provincie Overijssel)
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op een in 2005 verricht onderzoek naar flora en fauna.
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 Overijssel en de bijbehorende Omgevingsverordening
richtinggevend voor ruimtelijke plannen.
In paragraaf 4.6 wordt nader ingegaan op het waterbeleid van de gemeente en het waterschap Regge
en Dinkel.
Archeologie
Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking getreden.
Dit is een herziening van de Monumentenwet 1988. Met deze herziening zijn de belangrijkste
14
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bevoegdheden aangaande de archeologie bij de gemeente neergelegd en zijn de afspraken uit het
Verdrag van Malta juridisch vertaald. De gemeente dient er voor te zorgen dat de archeologische
waarden en verwachtingen bekend zijn en in de ruimtelijke inrichting worden meegewogen.
Bij elke voorgenomen activiteit om de bodem te verstoren in een gebied met archeologische waarde
of verwachting moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden bepaald of een nader onderzoek
noodzakelijk is.
De gemeente Dinkelland heeft in dat verband gemeentelijk archeologiebeleid ontwikkeld en op 27 mei
2008 vastgesteld. Dit beleid wordt behandeld in paragraaf 4.7.

3.2 Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld en van kracht
geworden. In deze visie geeft het kabinet een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op
rijksniveau.
In de structuurvisie worden belangrijke andere accenten geplaatst op het brede gebied van ruimtelijke
ordening en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het betekent voor de ruimtelijke ordening in brede
zin een decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden en actualisatie van het Nationaal Ruimtelijk
Beleid. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de
MobiliteitsAanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uitspraken
in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Landschap, de Agenda Vitaal
Platteland en Pieken in de Delta.
In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene
regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen:
Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee
en waddengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele
waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal
belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, en Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en
IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).
Ten aanzien van Oost-Nederland is het volgende in de SVIR beschreven.
De MIRT-regio Oost-Nederland bestaat uit de provincies Overijssel en Gelderland. Opgaven van
nationaal belang in dit gebied zijn:
• Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en
vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports
Rotterdam en Schiphol.
• Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en
Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het
Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma’s zoetwater en rivieren) voor
waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische
ontwikkeling en woningbouw;
• Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000
gebieden (zoals de Veluwe);
• Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door
het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.
Oost-Nederland omvat veel natuurgebieden (bijvoorbeeld de Natura 2000 gebieden de Veluwe, de
Sallandse Heuvelrug en de Weerribben) en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het (inter-)
nationale natuurnetwerk voor biodiversiteit. Daarnaast kent de regio belangrijke cultuurhistorische
waarden (de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes). Tegelijkertijd is er in Oost-Nederland een
15

Bestemmingsplan ‘Rossum-Noord’
NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0401

aantal gebieden waar de effecten van bevolkingsdaling nu nog niet voelbaar zijn, maar op termijn wel
voelbaar zullen zijn (zogenaamde anticipeergebieden).
Kennis en innovatie zijn de stuwende krachten van de economie van dit gebied. In Oost-Nederland
manifesteren zich voornamelijk de volgende drie economische concentraties: Food Valley in en rond
Wageningen (topsector agrofood), Health Valley in en rond Nijmegen (topsector life sciences) en
nanotechnologie in Twente (topsector high tech systemen en materialen).
De (internationale) achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die door Oost-Nederland lopen
zijn van internationaal belang voor het functioneren van de mainports en daarmee de topsector
logistiek. Een burgerluchthaven Twente kan in regionaal ruimtelijk-economisch perspectief bijdragen
aan de internationale bereikbaarheid van de Euregio.
Ten zuiden van Enschede ligt het tracé voor het hoofdenergienetwerk (380 kV) richting Duitsland. De
afstand tot Tuincentrum Oosterik is voldoende ruim, waardoor de gewenste ontwikkeling niet in strijd
is met dat onderdeel van de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het Rijk op basis van
de Wet ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten zijn
verschillend van elkaar in aard (beleidsmatig versus procesmatig):
• Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die
nodig zijn om het vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
• Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor
een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van ruimtelijke
belangenafweging en besluitvorming bij verschillende overheden.
Het onderhavige planologische kader, dat ruimte biedt aan de bouw van 40 nieuwe woningen, maakt
geen inbreuk op de hiervoor beschreven Nationale belangen.
Een nadere verdieping op het Barro en het Bro in relatie tot de nationale belangen is dan ook niet
nodig.
Ladder van duurzame verstedelijking
In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om in het geval van nieuwe stedelijke
ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak van de nieuwe
stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor
duurzame verstedelijking'.
De 'stappen van de ladder' worden is artikel 3.1.6, lid 2 Bro als volgt omschreven:
1. Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte;
2. Kan binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio in de behoefte worden
voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of
anderszins;
3. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan
plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die,
gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig
worden ontwikkeld (m.a.w. zorgen voor optimale inpassing en bereikbaarheid).
De voorgenomen uitbreiding van Rossum sluit aan bij de uitgangspunten van de 'ladder voor
duurzame verstedelijking':
1. De in dit plan beschreven uitbreiding van Rossum past binnen de woonvisie en het
geactualiseerde woningbouwprogramma van de gemeente Dinkelland (zie paragraaf 3.4.1).
Uit het geactualiseerde programma blijkt dat in Rossum de komende jaren nog voldoende
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behoefte is aan nieuwe woningen. De woonvisie en het woningbouwprogramma zijn regionaal
afgestemd met de omliggende gemeenten.
2. Binnen het bestaand stedelijke gebied van Rossum zijn nauwelijks lege plekken en
herstructureringslocaties aanwezig. De ontwikkeling is dan ook aansluitend op bestaand
stedelijk gebied gevonden. Deze locatie sluit naadloos aan op de bestaande bebouwing van
het dorp. De toename van het aantal woningen past bij de schaal en omvang van het dorp en
brengt geen nadelige effecten met zich mee ten aanzien van het bestaande openbaar vervoer
(alleen busverbindingen). Met de voorgenomen stedelijke invulling van het gebied wordt
optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van het gebied. Hoewel een beslag gelegd wordt
op gronden in het landelijk gebied, kan ook een kwaliteitsslag gemaakt worden. Met name het
aspect water krijgt in het voorliggende plan ruime aandacht.
3. Het plangebied grenst direct aan stedelijk gebied. De uitbreiding wordt gezien als afronding
van het dorp in noordelijke richting. De ontsluiting van het gebied verloopt via de Thijstraat
en de aansluitende straten zoals de Haarstraat en de Father Raatgerstraat. De bestaande
infrastructuur en de doorgaande wegen naar plaatsen in de omgeving en verder, hoeven
vanwege de ontwikkeling niet aangepast te worden. De bestaande ontsluiting heeft voldoende
kwaliteit en behoudt zijn efficiëntie.
Gelet op de specifieke ligging van het plangebied, de aanwezige functies en de goede infrastructuur
kan gesteld worden dat het plan voldoet aan de uitgangspunten van duurzame verstedelijking.
Waterbeleid
Een ander belangrijk onderwerp in het rijksbeleid is duurzaam waterbeheer. De Europese
Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, speelt hierbij een belangrijke rol. De richtlijn moet
er immers voor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde
is. Dit betekent dat de rijksoverheid streeft naar een watersysteem dat zoveel mogelijk de natuurlijke
situatie (zonder ingrepen van de mens) benadert. Het streven is onder andere gericht op het
behouden en vergroten van de ruimte voor water, waar mogelijk vasthouden van water en
verbetering van de waterkwaliteit.
In hoofdstuk 4 wordt nader op de waterhuishouding ingegaan.
Milieuwetgeving
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is diverse (milieu)wetgeving van toepassing, waaronder de
wet luchtkwaliteit, de Flora- en faunawet, Wet op de archeologische monumentenzorg, wet
geluidhinder, besluit externe veiligheid, etc. Ook deze aspecten worden in hoofdstuk 4 nader
toegelicht.
Nationale Landschappen
De Nationale Landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente zijn gebieden met (inter)nationaal
zeldzame of unieke landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en
recreatieve kwaliteiten. In deze gebieden gaat het om het behouden, duurzaam beheren en waar
mogelijk versterken van de bijzondere kwaliteiten. Ook de recreatieve toegankelijkheid moet worden
vergroot. Voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen die in strijd zijn met de doelstellingen van de
kernkwaliteiten is geen plaats.
De ontwikkelingslocatie bevindt zich binnen de grenzen van het Nationaal Landschap NoordoostTwente. Voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente geldt dat de bijzondere kwaliteiten juist in
combinatie met ontwikkeling versterkt kunnen worden. Landbouw blijft de drager van dit landschap:
grootschalig boeren in een kleinschalig landschap met kenmerkende beken. Gemeenten maken met
elkaar keuzes voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties, waarbij de karakteristiek van het
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landschap, de toeristische routenetwerken en de veerkracht van het watersysteem worden versterkt
en wordt gewerkt aan de realisatie van de EHS.
Het glooiende landschap van Noordoost-Twente is zeer gevarieerd door een fijnmazig samenstel van
beken, essen, kampen en moderne ontginningen. Houtwallen, singels en bossen zorgen voor een
kleinschalig en groen karakter. De specifieke landschappelijke (kern)kwaliteiten zijn:
•
•
•

samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen;
de grote mate van kleinschaligheid;
het groene karakter.

Het onderhavige bestemmingsplan brengt met de beoogde ontwikkeling van een nieuw woongebied in
het groen geen onevenredige nadelige effecten aan de kwaliteiten en uitgangspunten van het
Nationaal Landschap Noordoost-Twente met zich mee. De bestaande houtwallen worden gehandhaafd
en versterkt met nieuwe elementen. De Rossumerbeek wordt weer in het zicht gebracht en krijgt een
meanderend karakter. Dit komt ten goede aan de beleving van de beek.

3.3 Provinciaal beleid
3.3.1 Omgevingsvisie Overijssel
In het ‘Omgevingsvisie Overijssel’ zijn de beleidskaders aangegeven voor de ruimtelijke ontwikkeling
in Overijssel voor de komende jaren. Deze omgevingsvisie is in juli 2009 vastgesteld door Provinciale
Staten van Overijssel en is in september 2009 in werking getreden.
In 2013 is de Omgevingsvisie op een aantal onderwerpen aangepast. Provinciale Staten hebben op 3
juli 2013 de actualisatie Omgevingsvisie vastgesteld. Reden voor deze actualisatie is de evaluatie van
de Omgevingsvisie en het Hoofdlijnenakkoord uit 2011. De actualisatie richt zich alleen op de
volgende onderwerpen: de ecologische hoofdstructuur (EHS), het streefbeeld Wegencategorisering,
windenergie (rol provincie), nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in
landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's), kantorenbeleid, definitie van lokaal gewortelde bedrijvigheid,
ruimtelijke reservering gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. en tot slot de aanpassing van de
verordening op basis van eerder uitgevoerde evaluatie. Wanneer hieronder wordt gesproken over de
Omgevingsvisie, dan is dat de geactualiseerde versie.
Leidende thema's voor de Omgevingsvisie zijn:
•
•

Duurzaamheid;
Ruimtelijke kwaliteit.

Deze thema's zijn in de Omgevingsverordening in definities verankerd. De definitie van duurzaamheid
luidt: ‘duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte aan de huidige generatie, zonder voor
toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’.
Duurzaamheid vraagt om een transparante afweging van ecologische, economische en sociaalculturele beleidsambities.
De definitie van ruimtelijke kwaliteit luidt: ‘het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke
processen dat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is’.
Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat (bedoeld en onbedoeld) van menselijk handelen en natuurlijke
processen. De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door, naast bescherming, ook vooral in te
zetten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. De essentiële
gebiedskenmerken zijn daarbij uitgangspunt.
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De wens van de provincie is om in Overijssel een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in
een mooi landschap. Daarbij moet rekening worden gehouden met zaken als een afnemende groei
van de bevolking, veranderingen in woonwensen en economische veranderingen. Maar ook een
blijvende toename van mobiliteit, de druk op natuur en klimaatverandering. De hoofdambitie van de
provincie is dan ook: een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op
de beschikbare hulpbronnen en voorraden. Dit werkt door in een aantal centrale beleidsambities:
•
•
•
•

•
•

door meer aandacht voor herstructurering wordt ingezet op een breed spectrum aan woon-,
werk- en mixmilieu's;
dorpen en steden worden gestimuleerd hun eigen kleur te ontwikkelen;
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en
doorstroming centraal staan;
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik waarbij ervan uitgegaan wordt dat eerst het gebruik van
de ruimte wordt geoptimaliseerd, dan de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik wordt
onderzocht en dan pas de mogelijkheid om het ruimtegebruik uit te breiden, wordt bekeken;
ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor
duurzaamheid.
een balans behouden tussen gebruik en bescherming van ondergrond.

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2009
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de
Omgevingsvisie Overijssel 2009 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en
stedelijke omgeving.
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit
model is gebaseerd op drie niveaus, te weten:
1. generieke beleidskeuzes;
2. ontwikkelperspectieven;
3. gebiedskenmerken.
Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.

Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel
mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde
voorziening. Ook wordt in deze fase de zgn. ‘SER-ladder’ gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op
neer dat eerst bestaande bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan
plaatsvinden.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden
voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond
(aardkundige en archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve
veehouderij, begrenzing van Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische
Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.

Ontwikkelingsperspectieven
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In
de Omgevingsvisie is een spectrum van zes ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en
stedelijke omgeving. Met dit spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie
beschreven beleids- en kwaliteitsambities.
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De ontwikkelperspectieven 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.

Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisure-laag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en
–opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag ‘hoe’ een ontwikkeling invulling krijgt.
Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling
mogelijk realiseerbaar is.

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel 2009
Indien het concrete initiatief, het realiseren van nieuwe woningen ten noorden van het dorp Rossum
van de gemeente Dinkelland, wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het
volgende beeld.

Generieke beleidskeuzes
Bij de afwegingen in de eerste fase ‘generieke beleidskeuzes’ wordt opgemerkt dat binnen Rossum
geen echte zogenaamde inbreidingslocaties aanwezig zijn. Naast een klein bedrijventerrein langs de
doorgaande weg tussen Oldenzaal en Ootmarsum bestaat Rossum vooral uit woningbouw. Op de
volgende afbeelding is het dorp Rossum weergegeven. De groene zone die rechtstreeks in het
centrum (Thijplein) eindigt, betreffen de begraafplaats achter de kerk en de sportvelden van Rossum.
Door de centrale ligging hiervan in Rossum, lenen deze gronden zich niet voor herontwikkeling naar
woningbouw.
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Vogelvlucht Rossum (bron: Google Earth)
Mede gelet op de ligging van de N736 ligt uitbreiding dan wel inbreiding tussen de bestaande
bebouwing met woningen niet voor de hand.
Nu binnen de contour van het dorp geen mogelijkheden zijn om extra woningen te bouwen, is
uitgeweken naar een gebied net buiten en ten noorden het dorp. In totaal zijn verspreid over jaren 40
woningen mogelijk. Gelet op de omvang van het plangebied wordt er geen onaanvaardbare inbreuk
gemaakt op het gebied. Daar waar de mogelijkheden aanwezig zijn de kwaliteiten van het gebied
geborgd dan wel versterkt worden. Het project heeft invloed op de omgeving, maar is
aanvaardbaar. De omliggende (agrarische) bedrijven zijn direct of indirect betrokken bij de
planvorming. Andere agrarische bedrijven liggen op voldoende afstand van de beoogde ontwikkeling.
Mede gelet op de regels behorende bij het bestemmingsplan worden geen zwaarwegende knelpunten
met betrekking tot de generieke beleidskeuzes gezien.

Ontwikkelingsperspectieven
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst
in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. Omdat het
plangebied buiten de stedelijke omgeving is geprojecteerd zijn in deze situatie alleen de
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving van belang.
In de volgende afbeelding is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie
weergegeven.

Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel, de locatie is omcirkeld
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Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief ‘buitengebied, veelzijdige gebruiksruimte’ en
‘Nationaal landschap Noordoost Twente’. Op het Nationaal Landschap wordt in de volgende paragraaf
nader ingegaan.
De gebieden met de aanduiding ‘buitengebied, veelzijdige gebruiksruimte’ zijn bedoeld
voor gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies (recreatiezorg,
natuur, water) en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die de karakteristieke gevarieerde
opbouw van de cultuurlandschappen in deze gebieden versterken.
De aan de randen gelegen agrarische bedrijven stoppen of zijn gestopt met hun agrarische
bedrijfsvoering. Veel gronden blijven nog een agrarische betekenis houden, maar een aantal gronden
verliest haar agrarische functie. De gemeente Dinkelland heeft hierin mogelijkheden gezien om naast
woningbouw ook groen, water en houtwallen veilig te stellen. Deze andere kwaliteitsimpuls wordt
vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan.
De beoogde ontwikkeling, woningbouw in een landschappelijke setting met behoud van de specifieke
ruimtelijke elementen, past binnen het hier bedoelde ontwikkelingsperspectief.
Binnen het plangebied ligt de Rossumerbeek. Deze beek voert water af en maakt onderdeel uit van
een nog te begrenzen ecologische verbindingszone. De Rossumerbeek ligt al van nature laag, in een
beekdal. Het afvoerende karakter van deze beek brengt ook met zich mee dat er nauwelijks tot geen
bergend vermogen nodig is. De beekdalen en natte laagtes zijn belangrijke ruimtelijke en functionele
dragers van de zandgebieden. De beken voeren het water af naar lager gelegen delen, maar vormen
ook belangrijke verbindingen voor mens, plant en dier. Samenhang en dynamiek zijn belangrijk voor
het functioneren van het watersysteem. De kleine wateren in het gebied ‘buitengebied accent
veelzijdige gebruiksruimte’, voor zover aangegeven op de kaart Ontwikkelingsperspectieven
Omgevingsvisie dragen sterk bij aan de landschappelijke rijkdom en de recreatieve aantrekkingskracht
van gebieden. In dit gebied wordt ingezet op een ontwikkeling naar een compleet en meer natuurlijk
watersysteem.
Met de voorgestane ontwikkeling is rekening gehouden met de Rossumerbeek en de natuurlijke
kwaliteiten. In overleg met het waterschap Regge en Dinkel is een omleidingstraject vastgelegd waar
andere natuur zich kan ontwikkelen. De bestaande loop blijft gehandhaafd, waardoor de aanwezige
natuur zich zal aanpassen en nieuwe natuur kansen krijgt. De functie van de voormalige waterloop
wordt echter een andere. Het water wordt verlegd en de oude loop van de Rossumerbeek zal
ingericht worden als wandelpad.
Ook met betrekking tot deze elementen brengt het plan geen onaanvaardbare gevolgen met zich
mee.

Gebiedskenmerken
Bij toetsing van het ruimtelijke initiatief aan de gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag
van het agrarisch cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) is van belang dat de locatie
is gelegen in landelijk gebied, waardoor de stedelijke laag buiten beschouwing kan blijven. Bij het
raadplegen van de specifieke lagen blijkt dat de natuurlijke laag, de laag van het agrarisch
cultuurlandschap en de lust- en leisurelaag enkele kenmerken aan het gebied geven waarbinnen het
plangebied is gelegen.
De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk ‘dekzandvlakte en ruggen’. De afwisseling
van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen en de daarbij horende hoogteverschillen kenmerken
de dekzandvlaktes van Overijssel. Opvallend is de overwegend oost-west georiënteerde richting van
ruggen en dalen.
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Natuurlijke laag, Omgevingsvisie Overijssel
Dit kenmerk is aanmerkelijk minder terug te vinden dan de kenmerken van het maten en
flierenlandschap hierna. De ontwikkeling brengt geen onevenredige aantasting van het kenmerk
‘dekzandvlakte en ruggen’ met zich mee.
De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk ‘maten en flierenlandschap’ aan
het gebied toe. Het maten en flierenlandschap is de natte contramal van het essen- en oude
hoevenlandschap. Het zijn de beekdalen en laagtes tussen de essen met hun flanken en (voormalige)
heidevelden. Kenmerkend zijn het hoge waterpeil, het onbebouwde karakter, de continuïteit van de
beekloop, het lineaire landschap met open ‘kamers’ en coulissen en de duidelijk zichtbare overgang
naar hogere gronden.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap, Omgevingsvisie Overijssel
De natuurlijke lage ligging is in het gebied goed waar te nemen. Het hoogteverschil tussen de weg en
het plangebied bedraagt 0,80 - 1 m. De aanwezige houtwallen verdelen het landschap in coulissen.
Deze coulissen blijven in het plangebied gehandhaafd en zullen daar waar nodig, versterkt worden.
Ook het hoogteverschil blijft in stand, al zal bij de ontsluiting op de Thijstraat het nodige werk
geleverd moeten worden om een verantwoordelijke ontsluiting mogelijk te maken.
Naast het gebied van de Rossumerbeek kent het landschap in het plangebied ook het
kenmerk ‘essenlandschap’. Dit kenmerkt komt tot uiting in een samenhangend systeem van open
essen, kleinschalige flanken met erven en esdorpen, kleinschalige natte laagtes met beken (zie Maten
en flierenlandschap) en - voormalige - grote open heidevelden (zie Jong heide- en
broekontginningslandschap). De ordening van het landschap volgt de natuurlijke ondergrond van
hoog en laag en nat en droog en is als een spinnenwebstructuur gegroeid vanuit de nederzettingen.
De essen onderscheiden zich door de karakteristieke openheid, de bijzondere bodemkwaliteit met
archeologische waarden en het huidige reliëf. Op de flanken ligt een kleinschalig landschappelijk
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raamwerk van landschapselementen zoals houtwallen, bosjes, zandpaden, karakteristieke erven en
beeldbepalende open ruimte daartussen.
Aan de waarden binnen het kenmerk ‘essenlandschap’ wordt niets gewijzigd. De beoogde bebouwing
bevindt zich vooral binnen het ‘maten en flierenlandschap’.
De lust- en leisurelaag geeft aan het dorp Rossum en het plangebied het kenmerk ‘donkerte’. Met
dit kenmerk wordt het contrast tussen lichte en donkere en drukke en stille gebieden weergegeven.
De ‘donkere’ gebieden hebben een rustig en onthaast karakter en vormen hiermee een eigen kwaliteit
voor mens en dier. Donkere gebieden vragen om een minimaal noodzakelijke toepassing van
kunstlicht.
Aan een toename van licht kan bij de in dit plan beschreven ontwikkeling niet worden ontkomen. Bij
de inrichting van het openbaar gebied zal nadrukkelijk met dit aspect rekening worden gehouden.
Wonen
Als aanvulling op de woonmilieus in de steden en dorpen is er ruimte voor ontwikkeling van
aanvullende woonmilieus in het buitengebied onder voorwaarden van generiek instrumentarium
(zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken. Over het
woonprogramma voor Rossum is overleg gepleegd met de provincie Overijssel.
In het woningbouwprogramma is opgenomen dat tot 2015 tien woningen gebouwd kunnen worden.
Na 2015 kunnen nog eens 30 woningen gebouwd worden. Op de locatie ‘Vos’, aan de zuidzijde van
het plangebied (bocht Thijstraat/Father Raatgerstraat) zijn op dit moment 16 appartementen
mogelijk. Dit wordt gewijzigd in woningbouw dat passend is op die locatie. De exacte invulling is
echter nog niet bekend. Hoewel het ruimtegebruik van deze opzet anders zal worden, neemt het
aantal woningen niet toe.
Door de provincie is aangegeven dat er geen bezwaren bestaan om binnen het plangebied 40
woningen te bouwen. Deze woningen mogen in het plangebied een directe bouwtitel krijgen. Via de
uitgifte van de kavels bepaalt de gemeente zelf het uitgiftetempo.
Conclusie ten aanzien van het provinciale beleid:
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten planologische
wijziging volledig in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel 2009 verwoorde en
in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.
3.3.2 Reconstructie Salland - Twente
De provincie Overijssel heeft in september 2004 het Reconstructieplan Salland-Twente vastgesteld. In
dit reconstructieplan is een indeling gemaakt in drie deelgebieden, te weten Salland, Zuidwest-Twente
en Noordoost-Twente. Dit plan is grotendeels opgenomen in de Omgevingsvisie van de provincie
Overijssel.
De gemeente Dinkelland ligt in het deelgebied Noordoost-Twente. Voor dit deelgebied is in het
reconstructieplan een aantal hoofdkeuzes en ambities geformuleerd. Aangegeven wordt dat de
oplossing van de ruimtelijke, milieutechnische, economische en sociale opgaven voor NoordoostTwente in hoofdlijn ligt in:
•
•

het ruimtelijk scheiden van een aantal functies, die elkaars ontwikkeling frustreren, én;
het meervoudig grondgebruik in gebieden met een stapeling van functies

De reconstructiezonering geeft een indeling weer in landbouwontwikkelings-, verwevings- en
extensiveringsgebieden. De intensieve veehouderij heeft vooral ontwikkelingsmogelijkheden in de
landbouwontwikkelingsgebieden en op sterlocaties in de verwevingsgebieden. De
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locatie ten noorden van Rossum te Rossum, gemeente Dinkelland ligt geheel binnen
verwevingsgebied.

Fragment reconstructiekaart plangebied ten noorden van Rossum, gemeente Dinkelland
De omliggende agrarische bedrijven vormen geen belemmering. Aan de westzijde liggen twee
agrarische bedrijven, waarvan er één binnen het plangebied ligt. Voor dit bedrijf zal de agrarische
bestemming echter vervangen worden door een woonbestemming. Net buiten de grens van het plan,
aan de Haarstraat 52, ligt ook een agrarisch bedrijf. De afstand is voldoende ruim tot aan de
gevoelige objecten, waardoor er geen belemmeringen optreden voor ontwikkelingsmogelijkheden van
dat bedrijf.
Aan de oostzijde ligt eveneens op voldoende afstand van het plangebied een agrarisch bedrijf. Hoewel
het bedrijf aan de Reimerweg mogelijk van functie zal wijzigen, bestaat hierover nog geen helderheid.
Er wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van de Rood voor Rood regeling. Nu nog niet bekend
is wanneer en of de functie gewijzigd wordt, dient uitgegaan te worden van de agrarische
bestemming. Deze functie vormt echter geen belemmeringen omdat de agrarische functie op
voldoende afstand van de beoogde woningbouw ligt. In paragraaf 4.1 wordt nader ingegaan op
omliggende bedrijven.
De woningbouwontwikkeling binnen het verwevingsgebied levert geen knelpunten op voor agrarische
bedrijven in de omgeving.

3.4 Gemeentelijk beleid
3.4.1 Woonvisie 2011+
In het voorgaande is aangegeven dat binnen het plangebied 40 woningen gebouwd kunnen worden,
10 woningen tot 2015 en 30 woningen daarna. Dit aantal past binnen de op 20 maart 2012 door de
gemeenteraad vastgestelde 'Woonvisie 2011+' met betrekking tot wonen.
Belangrijke dragers voor deze woonvisie zijn ook:
1. de in 2010 met de provincie gemaakte prestatieafspraken, waarin wordt aangesloten bij de
provinciale omgevingsvisie;
2. het in 2011 uitgevoerde woonwensenonderzoek;
3. de in 2011 vastgestelde beleidsvisie Woonservicegebieden.
Het college van gedeputeerde staten van Overijssel heeft in februari 2012 haar instemming op de
'Woonvisie 2011+' gegeven. In deze visie zijn diverse prestatieafspraken met de provincie Overijssel
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gemaakt. Omdat overeenstemming is bereikt over de woningbouw in Rossum wordt hieronder
volstaan met het benoemen van de afspraken:
Woningbouwprogramma
De gemeente Dinkelland richt haar beleid op een toename van de woningvoorraad voor de gehele
gemeente van 1 januari 2010 tot 1 januari 2015 met ca 280 woningen. Hieraan zijn door de provincie
de volgende voorwaarden verbonden:
1. de nieuwbouw is bestemd voor ingezetenen of economisch gebondenen en
2. er vertrekken meer inwoners uit de gemeente dan er zich vestigen in de gemeente.
Met tussentijdse evaluaties zal bezien worden of de dan gegeven raming van de woningbehoeftevraag
en de gemeentelijke woonvisie bijgesteld dienen te worden op basis van de actuele
woningbehoefteprognoses. Als daartoe aanleiding bestaat zal neerwaarts, dan wel opwaarts
tussentijds bijstelling plaatsvinden. De gemeente Dinkelland richt zich in haar woonvisie en
structuurvisie op het behoud en de ontwikkeling van een toereikend voorzieningenniveau en een
passend aanbod van woonmilieus voor haar inwoners.
Ruimtelijke kwaliteit
Provincie en gemeente streven naar een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. De focus wordt daarbij
gelegd op:
• cultureel erfgoed;
• stedenbouwkundige en architectonische ontwerpen;
• overgang stad en platteland.
Duurzaamheid en Woonkwaliteit
De gemeente en provincie kennen een hoge prioriteit toe aan duurzaamheid en energiebesparing.
Daarom is de volgende verbetering in de bestaande woningvoorraad afgesproken:
•
met de corporaties worden afspraken gemaakt over renovatie van de woningvoorraad en de
verbetering van de energieprestatie;
• de gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor energiebesparingsmaatregelen in de
particuliere woningvoorraad middels een subsidie- en/of leningsregeling voor
energiemaatregelen;
• de instandhouding van een lokaal energieloket dat inwoners kunnen benaderen voor de
advisering over energie- of duurzaamheidsmaatregelen op of aan hun huis.
Wonen, zorg en Welzijn
De gemeente Dinkelland heeft (na overleg met de kernraden, zorgaanbieders en de betrokken
woningcorporaties) een beleidsvisie op het thema wonen en zorg vastgesteld. Deze beleidsvisie is
sinds 1 april 2011 beschikbaar en hieraan is een uitvoeringsplan gekoppeld.
De gemeente Dinkelland streeft er naar dat per 1 januari 2015 ten minste 50% van de huishoudens in
enigerlei vorm van een woonservicegebied woont, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. Een woonservicegebied biedt algemene voorzieningen en of aanpasbare woningen of
woningen die geschikt zijn voor zorgbehoevenden (bijvoorbeeld levensloopbestendige en 0tredenwoningen).
Bestaande afspraken over de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders dak- en
thuislozen en woonwagenbewoners worden ongewijzigd voortgezet. Daarnaast draagt de gemeente
zorg voor voldoende woningen/woonruimte voor jongeren die uitstromen uit de residentiële
jeugdzorg.

26

Bestemmingsplan ‘Rossum-Noord’
NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0401

Actualisering woningbouwprogramma
De prestatieafspraken Wonen met de provincie kennen een termijn van 2010 tot en met 2014. In de
Woonvisie 2011+ is daar ook op gefocust. De Woonvisie 2011+ biedt echter alleen een doorkijk tot
en met 2019 met een totaal programma. De looptijd van een bestemmingsplanperiode is echter tien
jaren dus voor Rossum Noord geldt dan tenminste tot en met 2024.
Een berekening van het woningbouwprogramma op basis van een volledige planperiode van 10 jaren
toont voor Rossum een woningbehoefte aan van circa 47 woningen, zonder rekening te houden met
vervanging wegens sloop. Hierbij is de meest recente Primosprognose (2013) als uitgangspunt
genomen. Rekening houdend met 30% planuitval ligt de plancapaciteit tussen de 61 en 87 woningen.
De actuele beschikbare plancapaciteit (2014) voor de kern Rossum bedraagt 58 woningen, inclusief de
locatie Rossum-Noord.
Gemeentelijk beleid
Concentratie in verzorgingskernen
In het collegeprogramma 2010-2014 'Samen kiezen voor kwaliteit' is een aantal
doelstellingen opgenomen op het gebied van wonen, zorg en leefomgeving. Belangrijk is dat de
kernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo als verzorgingskern zijn aangewezen. In deze kernen
willen de gemeente Dinkelland onder meer de grotere gemeenschapsvoorzieningen en woningen voor
ouderen concentreren.
Levensloop bestendig bouwen
Het is uit een oogpunt van duurzaamheid en vitaliteit belangrijk dat mensen ook op oudere leeftijd
'gewoon' thuis kunnen blijven. Hierom is in het collegeprogramma 2010-2014 onder het
programmaveld 'Wonen' als doelstelling opgenomen dat er bij nieuw te bouwen woningen standaard
aandacht moet worden besteed aan levensloopbestendig bouwen.
Grondbeleid
Het grondbeleid van Dinkelland dat in 2005 is vastgesteld, is destijds opgesteld op basis van
economische groeiverwachtingen. Onderkend is dat een dergelijk beleid met de huidige inzichten niet
houdbaar is. Op 25 januari 2011 heeft de gemeenteraad een nieuwe Nota grondbeleid vastgesteld,
waarin rekening wordt gehouden met een krimpscenario op langere termijn.
Conform de Omgevingsvisie en de gemaakte prestatieafspraken wordt ook in de Nota grondbeleid
2011 bevestigd dat Dinkelland alleen mag bouwen voor lokale behoefte. Gekozen wordt voor
afronding van reeds voorgenomen of bestaande exploitatiegebieden.
In 2011 is door de gemeente een woonwensenonderzoek gestart. In dit onderzoek is onder meer
gevraagd naar de woonbeleving van de inwoners van Dinkelland en de behoefte naar nieuwe
woningen. Uit het onderzoek is gebleken dat de inwoners van Dinkelland zeer tevreden zijn met hun
woonomgeving. Verder is duidelijk geworden dat er een voorkeur bestaat naar vrijstaande en ruime
koopwoningen (45%). Ook is geconstateerd dat er een toenemende krapte aan seniorenwoningen is.
Deze concrete gegevens hebben invloed op de woonvisie. Met de verkregen gegevens zal meer
toegespitst kunnen worden op de plaatselijke situatie en behoefte. Niet alleen in de grote dorpen,
maar ook in de kleinere dorpen.
Voor Rossum is de volgende uitkomsten van belang: de inwoners van Rossum hebben aangegeven
vooral behoefte te hebben aan koopwoningen. De twee-onder-een-kappers zijn favoriet. Gezien de
krimp waar de gemeente mee te maken krijgt, wordt ook rekening gehouden met seniorenwoningen.
In het uitgiftebeleid zal dit nader beschreven worden.
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Conclusie
Met de bouw van de beoogde woningen wordt voldaan aan het woningbouwprogramma en wordt
tegemoet gekomen aan de wensen van de inwoners van Rossum.
3.4.2 Archeologie
De gemeente Dinkelland heeft gemeentelijk archeologiebeleid ontwikkeld dat op 27 mei 2008 is
vastgesteld. In dat beleid zijn vrijstellingen opgenomen van de plicht tot het doen van een onderzoek.
Deze vrijstelling zijn hierna weergegeven.
a. vrijstelling van de onderzoeksverplichting bij bodemingrepen dieper dan 40 cm voor
plangebieden met een omvang kleiner dan 2500 m2 waarbinnen gebied met een hoge
archeologische verwachting valt;
b. idem voor plangebieden met een omvang kleiner dan 5000 m2 in gebieden waarbinnen
gebied met een middelmatige archeologische verwachting valt;
c. algemene vrijstelling voor plangebieden of ingrepen met een lage archeologische
verwachting;
d. algemene vrijstelling voor delen van verwachtings- of bufferzones die als verstoord op de
verwachtingskaart zijn aangegeven.
e. aan elke vrijstelling wordt de voorwaarde verbonden dat tijdens (bouw)werkzaamheden
(amateur)archeologen in de gelegenheid worden gesteld om waarnemingen te verrichten en
dat gelegenheid wordt geboden om archeologisch (nood)onderzoek toe te staan.
Op de verwachtingswaardenkaart, waarvan een fragment hierna in een afbeelding is weergeven, heeft
het grootste gedeelte van de betrokken grond de aanduiding ‘beekdalen en overige laagten’.

Fragment archeologische verwachtings- en advieskaart gemeente Dinkelland
Binnen de aanduiding ‘beekdalen en laagten’ is de verwachting laag voor archeologische resten uit
alle perioden. Het gaat hierbij om hoofdzakelijk archeologische resten die in verband staan met
beekdalgebonden activiteiten, zoals bruggen, voordes, watermolens etc. en mogelijk archeologische
resten, bijvoorbeeld afvaldumps, die in verband staan met bewoning op nabij gelegen, hoge gronden.
Verder diverse categorieën losse vondsten.
Een klein deel van het plangebied heeft de aanduiding ‘dekzandhoogten en -ruggen met een
plaggendek’. Hier geldt een hoge verwachting voor resten uit alle perioden. Deze resten zijn
afgedekt met een plaggendek van meer dan 50 cm. Hierdoor zijn de archeologische resten minder
kwetsbaar voor bodemingrepen en goed geconserveerd.
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Het plangebied valt grotendeels binnen een ‘bufferzone rond een erf, adellijk huis of
watermolen’. Voor deze gebieden geldt een hoge verwachting voor resten uit de Middeleeuwen en
Nieuwe tijd.
Aan de hiervoor beschreven verwachtingen zijn de volgende beleidsadviezen gehangen:
Beekdalen en overige laagten
Voor bodemingrepen dieper dan 40 cm kan vrijstelling verleend worden voor archeologisch onderzoek
met uitzondering van gebieden met een lage verwachting binnen plangebieden met meerdere
verwachtingszones, en plangebieden met een lage verwachting die grenzen aan terreinen met
waardevolle archeologische resten.

Dekzandhoogten en -ruggen met een plaggendek
Binnen deze gebieden wordt een archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht in plangebieden die
groter zijn dan 2500 m2 bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden die kleiner zijn dan 2500
m2 geldt een vrijstelling voor een archeologisch onderzoek.
Bufferzone rond een erf, adellijk huis of watermolen
Het advies voor deze zones luidt hetzelfde als bij gronden met de aanduiding ‘dekzandgronden en ruggen met een plaggendek’.
In 2005 is door BAAC BV een archeologisch onderzoek gedaan. Op dit onderzoek wordt in paragraaf
4.8 ingegaan.
3.4.3 Welstand
Welstandsnota
In de welstandsnota van de gemeente Dinkelland is het grootste gedeelte van het plangebied (in dit
geval het gebied waar de woningen gebouwd zullen worden) gelegen in het gebied dat is aangeduid
als ‘Maten en flieren landschap’.
Dit type landschap wordt gevormd door de natte weilanden en hooilanden binnen een dorpsgebied,
zoals die er waren omstreeks 1850 (voor de grote ontginningen). Deze maten (graslanden) en flieren
(hooilanden) lagen veelal dichtbij een waterloop. Het overgrote deel van dit landschap is in
onregelmatige blokken verkaveld en toch komt er in sommige gevallen strokenverkaveling voor. De
verkaveling heeft een enigszins regelmatiger karakter dan die in het kampenlandschap, wat te danken
is aan het vlakke terrein. De afzonderlijke percelen worden van elkaar gescheiden door houtwallen.
Dit resulteert in een gesloten uiterlijk.
De maten en flieren kennen geen of weinig bebouwing. De bijbehorende boerderijen en
nederzettingen zijn in een ander, aangrenzend landschap gelegen, waarmee het functioneel
verbonden is. De bebouwing in het maten- en flierenlandschap bestaat uit agrarische en nietagrarische bebouwing. Deze bebouwing heeft veelal een bouwhoogte van 1 tot 2 lagen met een kap.
De woningen zijn opgebouwd uit bakstenen en gebakken. De woningen hebben detailleringen als
rollagen en strekken boven de vensters, muurankers en windveren. Opvallend zijn de karakteristieke
stijlen en roedenverdeling van de kozijnen.
Voor het plangebied is, rekening houdend met de kwaliteiten van het gebied, een stedenbouwkundig
plan en een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan dient als toetsingskader voor de te
bouwen woningen. Het beeldkwaliteitplan maakt onderdeel uit van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden
4.1 Milieu
De beoogde uitbreiding aan de noordzijde van Rossum vindt plaats buiten de bebouwde contour van
Rossum. De ligging in het landelijk gebied brengt met zich mee dat ook onderzoek gedaan dient te
worden naar omliggende (agrarische) bedrijven en de effecten van de gewenste woningbouw op die
bedrijven.
Buiten het plangebied bevinden zich agrarische bedrijven.
Haarstraat 52/54
Op de Haarstraat 52/54 (buiten het plangebied) is een paardenhouderij gevestigd, waardoor rekening
gehouden dient te worden met een afstand van 50 m. Vanaf het agrarisch bouwblok tot aan de
bestemming waarbinnen woningbouw mogelijk wordt gemaakt, bedraagt de afstand meer dan 100 m,
waardoor er geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het agrarische bedrijf op het perceel
Haarstraat 52 te Rossum ontstaat.
Thijstraat 34
Binnen het plangebied, Thijstraat 34, is eveneens een agrarisch bedrijf gevestigd. Op dit perceel rust
een revisievergunning uit 1997 voor 110 stuks jongvee en 99 varkens. De milieuvergunning van dit
bedrijf is ingetrokken en het bedrijf zal volledig ontmanteld worden. In het onderhavige
bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming gewijzigd in de bestemming "Wonen". Binnen die
bestemming wordt ook een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een extra woning.
Reimerweg 2
Ten oosten van het plangebied, op het perceel Reimerweg 2, is een agrarisch bedrijf aanwezig. Voor
dit bedrijf geldt een minimale afstandseis van 100 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten.
De afstand tussen de bestaande stallen en de beoogde nieuwe woonpercelen bedraagt circa 140
meter, waardoor de nieuwe woningen geen belemmering vormen voor de bestaande bedrijfsvoering.
Op dit moment voldoet het bedrijf niet aan de minimale afstandseis van 100 meter ten opzichte van
geurgevoelige objecten (in dit geval: woningen in de bebouwde kom), zoals weergegeven in de
volgende afbeelding.

Contour 100 m rond bestaande stallen
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In de huidige situatie heeft het bedrijf daarom geen uitbreidingsmogelijkheden. Het bedrijf kan pas
uitbreiden (in aantal dieren) op het moment dat wordt voldaan aan de minimale afstanden, dus
wanneer alle stallen binnen 100 meter van een geurgevoelig object buiten gebruik gesteld worden.
Praktisch gezien betekent dit dat wanneer men wil uitbreiden, de gronden ten noorden van de
Reimerweg vrijwel niet meer kunnen worden gebruikt ten behoeve van het houden van dieren. Gezien
de investering die dit met zich meebrengt ligt het niet voor de hand dat men alle stallen die niet
voldoen aan de afstandseis buiten gebruik zal stellen, maar geheel uitgesloten is dit niet.
Een andere situatie die zich kan voordoen is dat het één of meer stallen buiten gebruik stelt en
vervangende nieuwe stallen bouwt elders binnen het bouwvlak. Hierbij mag de afstand tot het
dichtstbij gelegen geurgevoelige object niet worden verkleind en mag er geen sprake zijn van een
uitbreiding van het aantal dieren.
Een beperkt deel van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf ligt binnen 100 meter van de beoogde
nieuwe woningbouwpercelen. In de onderstaande afbeelding wordt inzichtelijk gemaakt om welk
gedeelte dit gaat.

Contour 100 meter rond woningen Rossum-Noord
Op het gedeelte van het bouwvlak dat binnen 100 meter van de nieuwe woningen kunnen op grond
van de minimale afstandseis geen stallen worden gebouwd, maar wel andere gebouwen, zoals een
werktuigberging. Het overgrote deel van het bouwvlak ten zuiden van de Reimerweg ligt op meer dan
100 meter van de nieuwe woonpercelen, waardoor er voldoende mogelijkheden zijn voor de plaatsing
van nieuwe stallen.
Conclusie
De beoogde nieuwbouw van woningen, zoals met dit bestemmingsplan wordt beoogd, levert geen
belemmering op voor de bestaande bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf aan de Reimerweg 2.
Gezien de huidige beperkingen die het bedrijf ondervindt van de bestaande woningen binnen 100
meter van de stallen, ligt een uitbreiding niet voor de hand.
Als men besluit om toch één of meer stallen buiten gebruik te stellen, dan is er binnen het bouwvlak
voldoende resterende ruimte voor vervangende nieuwbouw op meer dan 100 meter van
geurgevoelige objecten.
Ten aanzien van het agrarische bedrijf op het perceel Haarstraat 52/54 ontstaan evenmin
belemmeringen voor de bedrijfsvoering.
Ten noorden van het plangebied ligt een woning (Reimerweg 5). Ingevolge het bestemmingsplan
Buitengebied 2010 heeft dit perceel de bestemming "Wonen".

31

Bestemmingsplan ‘Rossum-Noord’
NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0401

4.2 Bodem
Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan is het zaak door
middel van een bodemonderzoek de bodemgesteldheid van het plan inzichtelijk te maken. Indien
sprake is van bodemverontreiniging dient een afweging plaats te vinden over de te realiseren functies
op dan wel nabij betreffende verontreiniging alsmede voor de mogelijke kosten omtrent
bodemsanering. De kwaliteit van de bodem dient uiteindelijk zodanig te zijn, dat zij geen belemmering
oplevert voor de ter plaatse te realiseren bebouwing, c.q. functies.
Voor een deel van het plangebied is in 2005 al een bodemonderzoek verricht. Uit de resultaten van
dat bodemonderzoek bleek dat op een bepaalde locatie in het bosperceel een puinlaag is
aangetroffen. In de overige boringen werden geen bodemvreemde materialen aangetroffen. Uit de
analyseresultaten bleek dat er EOX-gehaltes boven de streefwaarden in de grond werden aangetoond
en plaatselijk licht tot sterk verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater. Het gehele
rapport is als bijlage bij de toelichting gevoegd.
Door Kruse Milieu te Geesteren is een verkennend en een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. De
resultaten van dat onderzoek zijn beschreven in het rapport van maart 2011 (projectcode 10059216).
De doelstelling van het recente onderzoek was aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken
geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater.
De onderzoekslocatie betreft een gebied gelegen tussen de Haarstraat, de Reimerweg en de
Thijstraat, aangrenzend aan het noordwestelijke deel van de bebouwde kom van Rossum. De
onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie Q, nr. 773 (ged.), 774 en 772
(ged.). De Thijstraat bevindt zich ten zuiden van de onderzoekslocatie, de Haarstraat ten zuidwesten
en de Reimerweg bevindt zich ten noordoosten van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is
voor het grootste deel onbebouwd en onverhard en betreft weiland, akker of bosgrond. Op het
zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie bevindt zich enige agrarische bebouwing behorende bij
het perceel aan de Thijstraat 34. Het betreft een woonboerderij met bijgebouwen. Op het westelijke
terreindeel bevindt zich een puinweg en in het bosperceel is sprake van opslag van bouwmaterialen
zoals stenen, rioolbuizen, tegels en dakpannen.
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,
kunnen geen specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen. De hypothese ‘grootschalig
onverdachte locatie’ uit NEN 5740 en NEN 5707 is daarom in het onderzoek gehanteerd. Deze
hypothese gaat er vanuit dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden
gemeten. In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven
voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De
gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de
bodemkwaliteit ten behoeve van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of
eigendomsoverdracht.
Uit vooronderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot asbest.
Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk.
Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies en aanbevelingen af te leiden:
• In de boven- en ondergrond en in het grondwater zijn enkele lichte verontreinigingen
aangetoond en ter plaatse van boring 12 (0.2-0.5 m-mv) een sterke PAK-verontreiniging. Er
heeft een aanvullend bodemonderzoek plaatsgevonden, waaruit blijkt dat er ten noorden en
ten zuiden van boring 12 geen sprake is van een verontreiniging met PAK. Voor een
beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 en
hoofdstuk 5 van het bijgevoegde rapport;
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•

•

•

Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet
asbestverdacht is. Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen, noch op de
locatie, noch in de tijdens het veldwerk aangetroffen puinverharde terreindelen.
Bij de geplande nieuwbouw komt in de toekomst mogelijk grond vrij. Afvoer van de grond
dient te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en de voorschriften van het bevoegd gezag
(de ontvangende gemeente).
Het hele bosperceel is plaatselijk verhard met puin danwel bevat plaatselijk puinlagen. Deze
puinlagen zijn in dit onderzoek zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen. Deze zijn visueel niet aangetroffen. Er zijn geen asbestanalyses verricht.
Plaatselijk kunnen heterogene verontreinigingen (spots) aanwezig zijn. Tijdens toekomstige
civieltechnische werkzaamheden wordt geadviseerd alert te blijven op de aanwezigheid van
puin (en eventuele aanwezigheid van asbest).

Rekening houdend met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport kan gesteld worden
dat de grond ter plaatse van de bouwlocaties geschikt is voor de toekomstige functie (wonen).

4.3 Geluid
De gemeente Dinkelland heeft geluidsbeleid vastgesteld om te voorkomen dat verschillende partijen
steeds met elkaar het beoordelingskader voor geluid scherp moeten krijgen. Met het geluidsbeleid kan
vooraf in beeld worden gebracht waar ruimte zit voor toekomstige ontwikkelingen. Dit zorgt voor een
betere afstemming tussen ‘milieu’ en ‘ruimtelijke ordening’.
Ook de gewijzigde Wet geluidhinder, gemeenten hebben een grotere beleidsvrijheid gekregen, heeft
de behoefte aan geluidsbeleid vergroot. Met de wijziging van de Wet geluidhinder wordt onder andere
de bevoegdheid tot het vaststellen van hogere grenswaarden gedecentraliseerd. De beleidsvrijheid die
de nieuwe Wet geluidhinder biedt gaat gepaard met een verhoogde motiveringsplicht. In plaats van
lastige ad-hoc motivering, waarmee juridische afbreukrisico's worden gelopen, is het wenselijk
consistent en transparant beleid te formuleren om keuzen te onderbouwen.
De gemeente Dinkelland heeft niet tot doel overal het geluidsniveau na te streven. De ambities zijn
afhankelijk van de eigenschappen van de lokale situatie. Het functionele gebruik speelt een
belangrijke rol bij het toekennen van de geluidskwaliteiten en -ambities voor een gebied.
Geluidsbelastingsniveaus die passen bij een natuur- en extensiveringsgebied of een woongebied
kunnen en mogen afwijken van die voor bijvoorbeeld een bedrijventerrein.
Het doel van het gemeentelijke geluidsbeleid is het behouden van de goede kwaliteiten en het
benutten van kansen om voor de verschillende gebieden binnen de gemeente de gewenste
geluidskwaliteit te bereiken.
Voor het plan Rossum-Noord wordt uitgegaan een woonwijk.

33

Bestemmingsplan ‘Rossum-Noord’
NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0401

Fragment geluidkaart Rossum (bron: Nota geluidsbeleid Dinkelland, gemeente Dinkelland)
In de Nota geluidbeleid Dinkelland is een typering van een woonwijk beschreven. Het gaat hierbij
om een gebied dat voornamelijk aan de rand van een grote(re) kern ligt of het gebied omvat een
groot deel van de kleinere kernen zoals bij Saasveld en Rossum. Het gebied heeft als hoofdfunctie
wonen, maar daarnaast zijn er nevenfuncties zoals recreëren mogelijk. In dit bestemmingsplan gaat
het vooral om woningen.
De algemene kwalificatie voor de geluidsambitie in het woongebied is ‘redelijk rustig’. Het
verkeerslawaai als gevolg van de ontsluiting van deze gebieden is dominant. Verkeer in het gebied is
ondergeschikt, hierdoor kan in de kern van deze gebieden een rustiger ambitieniveau gehanteerd
worden.
In opdracht van de gemeente Dinkelland heeft Munsterhuis Geluidsadvies te Oldenzaal een akoestisch
onderzoek verricht naar het wegverkeerlawaai op het plangebied. De bevindingen van dat onderzoek
zijn vastgelegd in het ‘rapport wegverkeerslawaai’ (projectnummer 11.048) van 18 mei 2011. Dit
rapport in inclusief de bijlagen aan het bestemmingsplan gekoppeld.
Voor het akoestisch onderzoek zijn de verkeersgegevens van de Haarstraat, Thijsstraat en de Father
Raatgerstraat aangeleverd door de gemeente Dinkelland (uit het Regionaal verkeersmodel) en gelden
voor het jaar 2021.
De Thijsstraat en de Father Raatgerstraat betreffen een 30 km/uur weg die volgens de Wgh niet
relevant is omdat ze geen geluidszone hebben. Toch kan de geluidsbelasting van dergelijke wegen
hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Bekend is dat al vanaf een intensiteit van 1.500 motorvoertuigen
per etmaal bij asfalt/stille klinkers de voorkeurswaarde al kan worden overschreden. Daarom moet in
het kader van een goede ruimtelijke ordening de bijdrage van deze wegen wel worden beoordeeld.
Het blijkt dat de Thijsstraat en de Father Raatgerstraat een intensiteit van minder dan 1.500
motorvoertuigen hebben waardoor naar verwachting door de Thijsstraat en de Father Raatgerstraat
de voorkeurswaarde niet worden overschreden en geen nader onderzoek noodzakelijk is. Wel zijn
beide wegen waar 30 km/uur geldt, meegenomen in de gecumuleerde berekeningen ten behoeve van
de toetsing aan bouwbesluit.
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Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelastingen ten gevolge van Haarstraat de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. Er dient geen hogere waarde procedure te
worden doorlopen.
De gecumuleerde geluidbelasting van het wegverkeer van de drie wegen exclusief de aftrek ex. artikel
110g Wgh, bedraagt maximaal 48 dB op de gevel van de toekomstige woningen. De waarde van 53
dB (33 + 20 (standaard wering gevel)) wordt ter plaatse van de gevels van de toekomstige woningen
niet overschreden. Derhalve dienen er geen extra geluidwerende voorzieningen bepaald te worden om
aan het maximale binnenniveau van 33 dB(A) te kunnen voldoen.

4.4 Luchtkwaliteit
Op 15 november 2008 is de ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking getreden. Met de ‘Wet luchtkwaliteit’ wordt
de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm,
Stb. 2007, 414) bedoeld. De ‘Wet luchtkwaliteit’ vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Op basis van
artikel 5.16 van de Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden vastgesteld of een ontheffing
worden verleend, indien;
1. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet leiden tot
het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer opgenomen grenswaarde 1, of
2. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot een
verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof dan
wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de betreffende stof, de luchtkwaliteit
per saldo verbetert door een samenhangende maatregel of een optredend effect, of
3. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in
betekende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in
bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen of
4. Het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Van een verslechtering van de luchtkwaliteit ‘in betekende mate’ als bedoeld onder c is sprake in zich
één van de volgende ontwikkelingen voordoet:
•
•
•

Woningbouw: 1500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3000 woningen bij 2
ontsluitende wegen.
Infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder
congestie);
Kantoorlocaties: 10.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 20.000 m2 bruto
vloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen,

Het bestemmingsplan betreft de bouw van maximaal 40 woningen. Geconcludeerd kan worden dat
door de ontwikkeling, die in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, de
luchtkwaliteit niet ‘in betekende mate’ zal verslechteren. Aan het bepaalde omtrent de luchtkwaliteit
wordt voldaan.

4.5 Externe veiligheid
Bij het werken met gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij transport ervan kunnen ongelukken
gebeuren met effecten voor de omgeving van deze activiteiten. Het gaat om kleine kansen met soms
grote gevolgen. In het begrip ‘risico’ zijn kansen en effecten aan elkaar gekoppeld. De uitvoering van
dit externe veiligheidsbeleid is vooral een taak van provincies en gemeenten. Belangrijke wetgeving in
dit kader is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI), in werking getreden in oktober 2004. In
dit Besluit zijn de normen voor de externe veiligheidsrisico’s met betrekking tot bedrijven met
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft als doel zowel individuele als groepen
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burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om
dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag (bijv. de gemeente) afstand te houden
tussen gevoelige objecten (bijvoorbeeld een woning of school) en risicovolle bedrijven. Tevens
beperkt het besluit het totale aantal aanwezige personen in de directe omgeving van een risicovol
bedrijf. Hiervoor worden het plaatsgebonden risico het groepsrisico gebruikt.
Het plaatsgebonden risico is een maat van de kans dat een persoon die zich op een bepaalde plaats
bevindt, komt te overlijden als gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen. Voor deze kans op
overlijden is een grenswaarde gesteld van 1 op de miljoen per jaar (106/jaar). Dat wil zeggen dat
hieraan moet worden voldaan.
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat grotere aantallen personen tegelijkertijd komen te
overlijden als gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt in het algemeen
toegepast binnen het gebied waar door de effecten van een incident met gevaarlijke stoffen 1% van
de blootgestelde personen kunnen overlijden (genoemd: invloedsgebied). Deze maat is vooral van nut
ter voorkoming van een maatschappelijk ontwrichting en is van belang voor het beleid ten aanzien
van de bestrijding van de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt
niet uitgedrukt in een veiligheidsafstand, maar als de maximaal toelaatbare kans op een incident
waarbij 10, 100 of 1000 doden tegelijkertijd kunnen vallen. Voor het groepsrisico geldt geen
grenswaarde maar een oriënterende waarde.
Inrichtingen
Het Bevi is onder meer van toepassing op LPG stations, bedrijven met grote opslagen met gevaarlijke
stoffen of bedrijven met een koel- of vriesinstallatie van meer dan 400 kg ammoniak.
Op ruim 400 meter van het plangebied is een Avia tankstation, Oldenzaalsestraat 2, voor het
wegverkeer gelegen. Bij dit tankstation wordt tevens LPG opgeslagen en afgeleverd. Het plangebied
valt buiten het invloedsgebied van het tankstation.
Vervoer gevaarlijke stoffen
Voor het vervoer met gevaarlijke stoffen gelden in grote lijnen dezelfde normen als voor inrichtingen,
alleen de oriënterende waarde voor groepsrisico wijkt iets af voor transportbewegingen.
De Haarstraat, Thijstraat en Father Raatgerstraat zijn geen transportroutes voor gevaarlijke stoffen. In
de omgeving van de geprojecteerde woning is ook geen aangewezen route aanwezig. inventarisatie
van het groepsrisico kan derhalve achterwege blijven.
Buisleidingen
Op circa 900 m ligt een buisleiding van de N.V. Nederlandse Gasunie. Deze afstand is voldoende ruim,
waardoor er geen sprake is van een onaanvaardbare situatie.

4.6 Waterhuishouding / watertoets
Algemeen
Om waterbeheer en ruimtelijke ordening goed op elkaar af te stemmen is de watertoets ontwikkeld.
Met deze watertoets moet duidelijkheid worden geboden over de randvoorwaarden die gelden voor
ruimtelijke en/of stedenbouwkundige aanpassingen ten opzichte van het oppervlakte- en grondwater
in het plangebied en omgeving.
Het waterschap Regge en Dinkel is primair verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het
plangebied. Onder de verantwoordelijkheden vallen onder andere beveiliging tegen hoog water,
peilbeheer en aan- en afvoer van water.
In het algemeen zoekt het waterschap naar duurzame oplossingen.
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Uitgangspunt is dat het water zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt vastgehouden en dat
relatief schoonwater ook relatief schoon blijft. Een toename van het verharde oppervlak in
risicogebieden moet worden gecompenseerd met extra waterberging.
Naast de effecten van de toename van de verharding in het plangebied, speelt ook de verlegging van
de Rossumerbeek een belangrijke rol bij de voorgestane ontwikkeling. Deze paragraaf kan daarom in
twee delen gesplitst worden: 1. de verlegging van de Rossumerbeek en 2. De effecten van de
verharding op de waterhuishouding in het plangebied.
1. Verlegging van de Rossumerbeek
Het plangebied bevindt zich aan de noordwestzijde van Rossum, aan de linkeroever van de
Rossumerbeek, vanaf de bebouwde kom tot en met het voormalige rwzi-terrein. Het plan voorziet in
de bouw van maximaal 40 woningen in een parkachtige setting, waarbij de loop van de
Rossumerbeek wordt verlegd en een belangrijke rol moet vervullen in de publieke ruimte. De beekloop
en de aangrenzende terrein worden heringericht.
De ‘bak’ waar het water door heen stroomt heeft een bodembreedte van minimaal 1 meter.
De Rossumerbeek ontspringt op de noordoosthelling van de Tankenberg (stuwwal Oldenzaal), stroomt
vervolgens in noordelijk richting door het dorp Rossum en mondt in de huidige situatie voor Weerselo
uit in de Middensloot. In haar oorsprong wordt de beek door verschillende, overwegend droogvallende
bronnen, waaronder bron de Hel, gevoed. De Rossumerbeek valt na een lange periode van geen
neerslag droog. Vanuit het gemengde rioolstelsel van Rossum wordt periodiek, bij veel neerslag,
ongezuiverd rioolwater op de Rossumerbeek geloosd. Er zitten nu nog drie overstorten op de
Rossumerbeek. De overstort, benedenstrooms van de kern, is in 2011 voorzien van een
randvoorziening (bergbezinkleiding) van 250 m3.
Tussen het Waterschap en de gemeente Dinkelland is overleg gepleegd over de verlegging van de
Rossumerbeek. Voor de nieuwe Rossumerbeek is een zogeheten principe-streefbeeld voor de
aquatische zone van het lomliggende (beekdal)landschap. Een principe-streefbeeld is gebaseerd op de
Leidraad inrichting en beheer van waterlopen waterschap Regge en Dinkel (2010) en vormt de
uitgangspositie voor het verdere ontwerp- en beheerproces. In dat streefbeeld worden diverse punten
aangehaald. Hierna volgende enkele van die punten.
De Rossumerbeek behoort tot de groep 'kleine wateren', zoals onderscheiden in de provinciale
omgevingsvisie. Dit zijn wateren die veelal hun oorsprong hebben of liggen in de EHS. Daarbovenop
maakt de beek deel uit van het zogeheten 'Netwerk van ecologische wateren'.
In het kader van het project 'Stadswaterscan Twente' heeft het adviesbureau Tauw voor en in
samenwerking met het waterschap Regge en Dinkel een zestal belevingsstreefbeelden ontwikkeld
voor lijnvormige Twentse stadswateren. De belevingsstreefbeelden onderscheiden zich in de mate
waarop wordt ingezet op de dimensies natuur, cultuur en gebruik. Voor het betreffende traject van de
Rossumerbeek is gekozen voor het streefbeeldmodel nummer 2.
In dit model vormt het water een 'groen-blauwe oase' in het stedelijk gebied. Natuurbeleving vormt
het belangrijkste aspect in dit streefbeeld. Het accent ligt dan ook op een natuurvriendelijke inrichting
van watergangen. De natuurwaarden in stadswateren zijn hoog te noemen. Verschillende kritische
dier- en plantensoorten komen voor.
Het beheer en onderhoud worden zodanig vorm gegeven dat de natuurwaarden en de potenties voor
natuur maximaal tot uiting komen. In veel gevallen zal dat extensief onderhoud en maaibeheer met
differentiatie in tijd en ruimte betekenen. Het extensieve onderhoud mag niet leiden tot een rommelig
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of verwaarloosd beeld. Dit kan de natuurbeleving negatief beïnvloeden. Blad en takken worden indien
nodig uit de beek verwijderd.
In de huidige situatie is de Rossumerbeek (sterk) verstuwd. In het ontwikkelingsbeeld is uitgegaan
van een ongestuwde waterloop met een vloeiende bodemlijn.
2. Effecten van de verharding op de waterhuishouding in het plangebied.
In het gemeentelijk rioleringsplan 2009-2011 is aangegeven dat de basisinspanning voornamelijk
bestaat uit de aanleg van bergbezinkbassins. Voor de kern Rossum staan hiervoor nog
werkzaamheden gepland. Deze worden echter gekoppeld aan de werkzaamheden die verband houden
met de ontwikkeling van de woonwijk
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.
In verband met de leemachtige grond en de hoge grondwaterstand in het plangebied, zal infiltratie
zeer waarschijnlijk niet lukken. Door middel van een drainagesysteem wordt het hemelwater
stapsgewijs afgevoerd naar de Rossumerbeek. Hierdoor wordt het hemelwater zo lang mogelijk in het
plangebied vastgehouden en dat het relatief schone water ook schoon blijft.
Kortom:
• het afvalwater wordt naar de zuivering afgevoerd;
• hemelwater wordt niet aangekoppeld;
• er wordt bergend vermogen gecreëerd voor het hemelwater (incl. hoeveelheid m³) en het
hemelwater wordt vanuit de berging vertraagd afgevoerd (max 2,4 l/s/ha) op de
Rossumerbeek (bij een maatgevende neerslaghoeveelheid van 40 mm in 75 minuten).
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2. Effecten van de verharding op de waterhuishouding in het plangebied
In het gemeentelijk rioleringsplan 2009-2011 is aangegeven dat de basisinspanning voornamelijk
bestaat uit de aanleg van bergbezinkbassins. Voor de kern Rossum staan hiervoor nog
werkzaamheden gepland. Deze worden echter gekoppeld aan de werkzaamheden die verband houden
met de ontwikkeling van de woonwijk
Uitgangspunten waterschap Regge en Dinkel.
Het beleid van het waterschap Regge en Dinkel is vastgelegd in het vigerend waterbeheerplan. Uit de
digitale watertoets is naar voren gekomen dat regulier (voor)overleg dient plaats te vinden en dat
voor alle inbreidingen en uitbreidingen in principe de beleidsregels gelden. Deze beleidsregels zijn als
bijlage aan het plan gekoppeld.
Het vooroverleg heeft met het waterschap plaatsgevonden en de resultaten zijn vertaald in het
voorliggende bestemmingsplan.

4.7 Archeologie
Met betrekking tot het onderdeel Archeologie is in paragraaf 3.4.2 stilgestaan bij het gemeentelijk
archeologiebeleid. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij het onderzoek dat in 2005 is verricht. Over
dit onderzoek is door de regioarcheoloog van het Oversticht in oktober 2010 een advies uitgebracht,
voortbordurend op het advies van de provinciaal archeoloog van het Oversticht uit 2005.
Voor het onderhavige plangebied is in augustus 2005 door BAAC BV te Deventer (05.189) een
onderzoek gedaan naar archeologische resten. Op de volgende afbeelding is het zoekgebied
weergegeven. De afbeelding is afkomstig uit het hiervoor genoemde onderzoeksrapport.

Fragment kaart onderzoeksgebied uit 2005 (bron: rapport 05.189 van BAAC V te Deventer)
Dit rapport is door de provinciaal archeoloog van het Oversticht beoordeeld. Het advies van het
Oversticht is van 30 september 2005 (kenmerk 3.185.05/sw). Op het advies wordt later in deze
paragraaf teruggekomen. De destijds in gang gezette ontwikkeling heeft echter geen doorgang
gevonden.
In dat rapport is een kaartje opgenomen waarop de verschillende boringen hebben plaatsgevonden.
Het in 2005 onderzochte gebied is aanzienlijk groter dat het huidige plangebied.
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Archeologische verwachtings- en vondstenverspreidingskaart (bron: rapport 05.189 van BAAC V te
Deventer)
Op 15 oktober 2010 is door de Regio Archeoloog Twente van het Oversticht een advies uitgebracht,
gebaseerd op onder meer het onderzoek van BAAC BV. Het advies van de regioarcheoloog heeft
vooral betrekking op het gedeelte dat aan de oostzijde van het hiervoor weergegeven gebied ligt. Dat
advies is als bijlage bij de toelichting van dit plan gevoegd.
De beoogde ontwikkeling is, gelet op de voortgang en de verkleining van het plangebied, ter
actualisering voorgelegd aan de regioarcheoloog. Door de regioarcheoloog is aangegeven dat het
advies uit 2005 opgevolgd kan worden. Ter specificatie is daaraan het volgende toe te voegen:
1. Het proefsleuvenonderzoek dient in de gehele zone met een hoge archeologische verwachting
te worden uitgevoerd;
2. Het proefsleuvenonderzoek dient gebaseerd te worden op een nog op te stellen Programma
van Eisen (PvE). Dit is een wettelijke verplichting. Het PvE zal worden opgesteld door de
Regioarcheoloog;
3. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek maken deel uit van de ruimtelijke onderbouwing
van het bestemmingsplan;
4. Ten aanzien van de archeologische begeleiding zullen in een later stadium concrete stappen
gezet worden.
Gelet op het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat voor de bouw van de woningen geen
proefsleuvenonderzoek verricht behoeft te worden. Deze woningen liggen namelijk in een gebied met
een lage verwachting. Wanneer bebouwing mogelijk gemaakt wordt binnen een gebied met een hoger
archeologische verwachting, zal eerst uit archeologisch (proefsleuven)onderzoek moeten blijken dat
deze bebouwing eventuele resten niet vernietigt.

4.8 Flora en fauna
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is het noodzakelijk te onderzoeken in hoeverre de plannen
ten koste gaan van de (aanwezige) flora en fauna. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de ‘toets in
het kader van gebiedsbescherming’ en de ‘toets in het kader van soortenbescherming’.
De toets in het kader van soortenbescherming is met de wijziging van artikel 75 van de Flora- en
faunawet (1 juli 2002) wettelijk vastgelegd. Bij elk plan dat ingrijpt op standplaatsen van planten of
verblijfplaatsen van dieren, dient getoetst te worden wat het effect is op beschermde soorten, die met
name genoemd zijn in de Flora- en faunawet.
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In deze wet worden beschermde soorten in drie beschermingscategorieën ingedeeld:
Categorie 1: algemene soorten waarvoor geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden bij bestendig
beheer of ruimtelijke ontwikkeling. Anders is wel ontheffing nodig voor verstoren of vernietigen en
geldt altijd de zorgplicht (art.2).
Categorie 2: soorten waarvoor ontheffing aangevraagd moet worden, behalve als er gewerkt wordt
volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Ontheffing kan worden verleend als de
gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt.
Categorie 3: zeldzame soorten, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten (alle vogels).
Voor alle beschermde soorten geldt de zorgplicht (art. 2 Flora– en faunawet).
Indien het voortbestaan op locatie van beschermde soorten planten of dieren uit categorie 2 en 3
door een ingreep negatief beïnvloed worden, is het daarnaast nodig ontheffing aan te vragen van
verboden handelingen op grond van de Flora- en faunawet. Het bevoegd gezag hierin is het ministerie
van LNV. De afweging van het belang van rode lijstsoorten vindt plaats in het spoor van de ruimtelijke
ordening.
Onderzoek
Voor het plangebied is in 2005 door Ecogroen Advies te Zwolle een ecologische onderzoek verricht.
Op basis van de ligging en aard van de ruimtelijke ingrepen kan geconcludeerd worden dat zij geen
significante negatieve effecten hebben op de Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden of
Beschermde natuurmonumenten in de omgeving.
Het aanvragen van ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk indien de
leefgebieden van de Veldspitsmuis volledig ingepast worden en er voldoende mogelijkheden voor
verplaatsing aanwezig blijven.
Omdat dit rapport uit 2005 gedateerd is, zijn door Ecogroen Advies de uitkomsten van het genoemde
rapport geactualiseerd. Door middel van een quickscan is een natuurtoets uitgevoerd ter plaatse van
de bergbezinkleiding in het zuidoosten van het plangebied.
De resultaten van dat onderzoek zijn beschreven in de tussenrapportage van 4 april 2011 (projectcode
10-442) ten behoeve van de bergbezinkleiding en het eindrapport van 28 april 2011.
Onder verwijzing naar het volledige rapport, die als bijlage bij de toelichting is gevoegd, wordt hier
volstaan met de conclusie.
De Rossumerbeek in het onderzoeksgebied is aangemerkt als nog te begrenzen ecologische
verbindingszone. Op basis van de inrichtingschets lijkt dat reeds met de realisatie hiervan rekening is
gehouden. Op basis van de afstand en aard van de ruimtelijke ingrepen wordt ingeschat dat de
beoogde plannen geen negatieve effecten hebben op de in de omgeving aanwezige Natura 2000gebieden, Beschermde natuurmonumenten of belangrijke natuurwaarden buiten de EHS.
Voor de aanleg van de bergbezinkleiding en de ontwikkeling van de woningen is geen ontheffing
vereist in het kader van de Flora- en faunawet. Wel is aandacht gevraagd voor broedvogels en de
mogelijke aanwezigheid van een individueel exemplaar van de strikt beschermde Veldspitsmuis.
Hiervoor dienen mitigerende maatregelen te worden genomen. Deze zijn beschreven in het rapport.
Voor broedvogels geldt dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen dienen te worden opgestart.
Om effecten op Veldspitsmuis te kunnen uitsluiten dient de grazige vegetatie minimaal twee weken
voorafgaand aan de werkzaamheden zeer kort te worden gemaaid en vervolgens kort te worden
houden.
Voor (overige) zoogdieren en amfibieën kunnen de effecten – indien de planning van de
werkzaamheden dit toelaat - geminimaliseerd worden door graafwerkzaamheden uit te voeren buiten
de kwetsbare periode. De minst schadelijke periode zijn de maanden september en oktober (mits
vorstvrij).
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4.9 Verkeer en infrastructuur
Er is voor gekozen om de hoofdontsluiting, die parallel langs de beek loopt, het karakter van een
verharde landweg in het landelijk gebied te geven. Het wordt een bescheiden rijbaan van asfalt met
een rabatstrook van klinkers in een warme tint van rood tot bruin. Deze klinkerverharding gaat over in
een pleinruimte op de erven.
Het wegprofiel (asfalt met rabatstrook) bedraagt 6,5 m. De rabatstrook, heeft een breedte van 2 m en
wordt mede gebruikt voor kabels en leidingen (zie volgende afbeelding). De rabatstrook is ook
bedoeld als pad voor voetgangers en als uitwijkmogelijkheid voor elkaar passerende auto's of andere
weggebruikers.

Wegprofiel (bron: Stedenbouwkundig plan Rossum - Noord, maart 2011, Stedenbouwkundig Advies
en Ontwerp Art Bijsterbosch)
Ter hoogte van de erven verwijdt zich de rabatstrook tot een pleinruimte. Via het plein worden de
woningen ontsloten. Het parkeren wordt summier aangegeven in de verharding, zodat niet een
parkeervak maar de doorlopende klinkerbestrating het beeld bepaald.
Om het landelijke groene karakter van de openbare ruimte te ondersteunen wordt zoveel mogelijk op
eigen erf geparkeerd. In de openbare ruimte is in ieder geval ruimte voor één parkeerplaats per
woning voor de bezoekers. Op eigen terrein dient minimaal één parkeerplaats aangelegd te worden.
Een tweetal bruggen over de beek ontsluiten de oostelijke erven.
Enkele voetpaden worden aangelegd om zogenaamde ‘ommetjes’ te maken.

4.10 Fysieke veiligheid
Het aspect fysieke veiligheid beoogt het beschermen van mens, dier en milieu tegen (de gevolgen
van) ongevallen en rampen. Om de effecten van een incident zoveel mogelijk te beperken, is het van
belang dat hulpverleningsdiensten adequaat op kunnen treden en dat burgers zich in veiligheid
kunnen brengen.
De inrichting van de openbare ruimte dient te voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening en de
richtlijn Bluswatervoorziening en bereikbaarheid van het NVBR van september 2003. Ondanks de
gerealiseerde veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen blijft er een restrisico waarbinnen incidenten
plaats kunnen vinden.
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Voor het opstellen van het brandweeradvies m.b.t. de fysieke veiligheid in het bestemmingsplan
hanteert de brandweer de volgende afwegingsaspecten:
1. Bereikbaarheid via het openbare wegennet;
2. Bereikbaarheid op perceelniveau;
3. (Gebieds)ontsluiting;
4. Bluswatervoorziening plangebied;

Bereikbaarheid via het openbare wegennet
1. Een weg is alleen door de brandweer te gebruiken wanneer die recht doet aan de specifieke
afmetingen van brandweervoertuigen. Voldoet, de wegen en de bruggen dienen
gedimensioneerd te worden op het zwaarst te verwachten voertuig. Er dient rekening
gehouden te worden met de breedte in verband met bereikbaarheid en vluchten.
2. Verkeersaders bieden aan de brandweervoertuigen een onbelemmerde doorgang. Voldoet
mits, een noodontsluiting aan de westzijde van het plangebied gerealiseerd wordt en als
zodanig in stand wordt gehouden en onbelemmerd toegankelijk blijft.
3. Verkeersaders en verblijfsgebieden kennen een zodanige samenhang dat een willekeurig
adres binnen een gestelde tijd (gerekend vanaf het verlaten van de verkeersader) bereikbaar
is. Voldoet.
4. Naast de route bedoeld onder de derde eis moet een willekeurig adres binnen een
verblijfsgebied in principe via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn. Voldoet mits,
zie punt 2.
5. Bij een bouwwerk dat voor een verblijf van mensen is bestemd dat een vloerhoogte heeft van
meer dan meter en dat niet voldoet aan het Bouwbesluit eerste fase, moeten ten behoeve
van de redding één of meerdere opstelplaatsen voor een redvoertuig aanwezig zijn. Niet van
toepassing.

Bereikbaarheid op perceelniveau
De volgende drie eisen dragen ertoe bij dat een goede bereikbaarheid van gebouwen via het perceel
wordt bewerkstelligd:
1. Indien de toegang(en) tot een gebouw of bouwwerk, mede bestemd voor het toegang
verlenen aan hulpverleners in het geval van brand of (technisch) ongeval, meer dan 40 meter
van de openbare weg ligt, moeten er op het terrein één of meerdere opstelplaatsen voor
blusvoertuigen zijn. Deze opstelplaatsen moeten op een strategische plek liggen. Voldoet.
2. Bij een bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, dat een vloerhoogte heeft van
meer dan 6 meter en dat niet voldoet aan het Bouwbesluit eerste fase, moeten ten behoeve
van de redding één of meerdere opstelplaatsen voor een redvoertuig aanwezig zijn. Niet van
toepassing.
3. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen moet direct bereikbaar zijn vanaf de openbare
weg via een onafhankelijke route die rijtechnisch geschikt is voor het zwaarste c.q. grootste te
verwachten brandweervoertuig. Voldoet, als zodanig dimensioneren.

Gebiedsontsluiting
De ‘pleinen’ moeten worden beschouwd als doodlopende einden. De 2 pleinen aan de oost zijde van
het gebied worden onderling verbonden middels een noodontsluiting. De overige pleinen worden op
een dusdanige wijze ingericht dat er een opstelruimte is voor blusvoertuigen. Een dergelijk ontwerp
voldoet per definitie niet aan de eis van een tweede/onafhankelijke route. Echter een adres wordt als
bereikbaar aangemerkt indien een blusvoertuig de ingang van een pand tot een afstand van ten
hoogste 40 meter kan benaderen. Er dienen dan wel 2 onafhankelijke routes naar deze doodlopende
43

Bestemmingsplan ‘Rossum-Noord’
NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0401

weg te leiden. In het onderhavige plan zal derhalve een extra ontsluiting gerealiseerd moeten worden.
Dit kan geschieden door de beoogde noodontsluiting in stand te houden.

Bluswatervoorziening plangebied
Aan de bluswatervoorziening binnen het plangebied dient nog een nadere invulling te worden
gegeven. Een en ander zal in nadere afstemming met de plaatselijke brandweer geregeld moeten
worden. In overleg met Vitens zal een projectievoorstel ten aanzien van de primaire
bluswatervoorzieningen (i.c. ondergrondse brandkranen) opgesteld worden en deze zal
ter goedkeuring aan de brandweer worden voorgelegd.
Met de brandweer zal nader overleg plaatsvinden met betrekking tot de bluswatervoorziening, de
noodontsluiting en het waarschuwing en alarmeringssysteem.
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Hoofdstuk 5 Planbeschrijving
5.1 Uitgangspunten en doelstellingen van het plan
De ruimtelijke dragers van het plangebied vormen de Rossumerbeek en de bestaande houtwallen. Het
gebied kenmerkt zich als een zogenaamd ‘beekdal’. Een beekdal ligt wat lager dan de omliggende
gronden en er loopt een beek door. Het is een redelijk open gebied, waarbij de houtwallen en enkele
omliggende boerenerven het zicht bepalen. Het beekdalgebied, de Rossumerbeek, de houtwallen en
de omliggende boerenerven vormen de belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van
Rossum-Noord. Op basis van deze ingrediënten is een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan
en een bestemmingsplan opgesteld.
De ontwikkeling van ‘Rossum-Noord’ is zorgvuldig ingepast tussen de bestaande houtwallen. Met de
verlegging van de beek, wordt de beek weer in het beeld van het dorp teruggebracht. De beek brengt
tevens een bepaalde openheid met zich mee, waardoor zichtassen mogelijk zijn op de bestaande
cultuurhistorische erven. Ook het zicht op het dorp (de kerk) blijft aanwezig. Met de verlegging van de
Rossumerbeek ontstaat tevens de mogelijkheid om de beek in aansluiting op de ideeën van het
Waterschap op een natuurvriendelijke en ecologische manier in te richten.
Aan weerszijden van het ruime beekdal zijn ietwat hoger gelegen woonclusters (erven), ontworpen
die optimaal gebruik maken van de ligging in het landschap. Enerzijds de wijdse blik van het beekdal
en anderzijds de intimiteit en kleinschaligheid van de bestaande houtwallen met een doorkijk op de
historische erven. Alleen daar waar dit nodig is zal worden opgehoogd. Het ruimtelijk effect ten
aanzien van het beekdal zal hierdoor ook groter worden. Op deze wijze ontstaat een vloeiende
overgang van het dorp naar het landschap toe, waarin de kwaliteiten van het landschap worden
gerespecteerd, de natuur een kans krijgt maar ook een magnifiek woonklimaat ontstaat.

5.2 Ruimtelijke hoofdopzet
De ruimtelijke drager van het plan is de Rossumerbeek. Het laag gelegen beekdal biedt een wijdse
blik richting dorp maar ook naar het Twentse landschap. De meanderende beek met natuurlijk
ingerichte oevers is het hart van de buurt. Aan weerszijden van de beek tegen de bestaande
houtwallen liggen de woonclusters (erven).
De erven en de belangrijkste ontsluitingswegen worden voor de noodzakelijke drooglegging wat
opgehoogd, daardoor wordt de lage ligging van het beekdal extra geaccentueerd. De erven worden
gescheiden door groenstructuren die aansluiten op het beekdal en de bestaande houtwallen. Vanuit
het beekdal en de groenstructuren zijn doorzichten naar de historische erven. De halfverharde paden
in de groenstructuur verbinden de erven, zodat een prachtig landschappelijk uitloopgebied ontstaat.
De erve Scholten met zijn volumineuze eikenhout begrenst aan de westzijde het nieuwe beekdal.
Aan de oostzijde vormt de bestaande Rossumerbeek met zijn boombeplanting een prachtige overgang
naar erve Elderinkshof. Op een deel van het voormalige tracé van de Rossumerbeek ligt een
halfverhard pad dat de diverse woonclusters met elkaar verbindt. Door het pad wat lager te situeren is
er geen overlast voor de woningen en ontstaat een vloeiende overgang naar het open landschap.
In het centrum van het woongebied is in de landschappelijke groenstructuur een ruime plek voor een
kinderspeelplaats.
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5.3 Ontwikkelingsgericht
Het gehele plan is op ontwikkeling gericht, met behoud en versterking van de natuurlijke elementen
zoals de houtwallen en de Rossumerbeek.
Het is zeer goed mogelijk het plan gefaseerd uit te voeren.
Bij wijze van spreken kan elk erf afzonderlijk worden gebouwd. In de eerste fase kunnen de twee
eerste clusters dicht bij het dorp worden gebouwd. Het gehele programma biedt plaats voor
maximaal 40 woningen. Afhankelijk van de vraag en bouwtempo is er binnen het cluster de nodige
vrijheid gecreëerd in woningbouwtypologie. In het beeldkwaliteitplan is een aantal voorbeelden
opgenomen.
Weliswaar moet voldaan worden aan de beeldkwaliteit en de regels van het bestemmingsplan maar
die bieden voldoende ruimte om bijvoorbeeld een blokje rijwoningen in te wisselen voor dubbele of
vrijstaande woningen. Het plan biedt de mogelijkheid om alle woningen binnen de planperiode te
realiseren. Door middel van een door de gemeente Dinkelland gehanteerde uitgiftebeleid, wordt de
realisatie van het plan over meerdere jaren verspreid. Planologisch wordt een directe bouwtitel
vastgelegd.
Voor het perceel Thijstraat 34 geldt dat de agrarische bestemming wordt gewijzigd in een
woonbestemming, waarbinnen, via een wijzigingsbevoegdheid, een extra woning mogelijk wordt
gemaakt. Een aantal agrarische opstallen zal geamoveerd worden.

5.4 Beeldkwaliteit
Hiervoor is meerdere malen gewezen op een beeldkwaliteitplan. Omdat het plangebied een
beeldbepalende inrichting heeft met zijn houtwallen en de Rossumerbeek, dient zorgvuldig met het
landschap te worden omgegaan. De kwaliteit van de beoogde ontwikkeling moet zich aan het
landschap aanpassen.
Ingrijpen in het bestaande moet zorgvuldig gebeuren. Het is de opgave van de stedenbouwkundige
en landschappelijke discipline om altijd antwoord te geven op het waarom van de gekozen
verandering. De zorgvuldige analyse van wat er is, wordt vervolgd door een gemotiveerd ontwerp,
toegespitst op de uniciteit van de plaats en de plek. Het resultaat van het veranderingsproces streeft
een zo groot mogelijke duurzaamheid na. Duurzaam in de afweging van wat noodzakelijkerwijs
verdwijnt en duurzaam in de zin van blijvend waardevol in de toekomst.
Wat is beeldkwaliteit?
Beeldkwaliteit is een persoonsgebonden en tijdgebonden begrip. ‘Wat de één mooi vindt, vindt de
ander lelijk’. In dit beeldkwaliteitplan is beeldkwaliteit niet persoonsgebonden maar heeft het begrip
meer te maken met wat als ‘passend’ en ‘zorgvuldig’ wordt ervaren.
Bij de bepaling van beeldkwaliteit zijn drie elementen van belang, te weten de structuur, identiteit en
belevingswaarde. De beeldkwaliteit wordt bepaald door een evenwichtige verhouding tussen enerzijds
een duidelijke en begrijpbare orde en samenhang (structuur) en anderzijds door een indrukrijke
complexiteit en verscheidenheid (identiteit).
Omdat de Welstandsnota voor Dinkelland (nog) niet voorziet in welstandscriteria voor nog te
ontwikkelen gebieden is in samenhang met het stedenbouwkundig plan dit beeldkwaliteitplan
opgesteld. Het beeldkwaliteitplan geeft aan hoe ‘Rossum-Noord’ op een zorgvuldige en passende
wijze kan worden bebouwd. Uitgangspunten voor deze buurt zijn de ligging in het Twentse landschap,
de historische erven, de houtwallen en de Rossumerbeek, maar ook de aansluiting op het dorp. Het
beeldkwaliteitplan vervangt op het gebied van de welstand de welstandsnota. Dit betekent dat de
welstandscommissie bouwplannen toetst aan het beeldkwaliteitplan.
Daarnaast wordt in dit beeldkwaliteitplan aandacht besteed aan;
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•
•
•
•

Afmeting, grootte en situering van de bouwmassa’s;
Onderlinge samenhang en afstemming van de woningtypes;
Karakteristiek van toe te passen materialen en kleurstelling;
Overgang tussen de openbare ruimte en privéterrein.
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Hoofdstuk 6 Planopzet
6.1 Algemeen
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de regels en bijbehorend GMLbestand waarin de geometrisch bepaalde planobjecten zijn vervat. Het GML-bestand en de regels
dienen in samenhang te worden bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1. Inleidende regels;
2. Bestemmingsregels;
3. Algemene regels;
4. Overgangs- en slotregels.
De bestemmingsregels kennen een eigen opbouw. Niet alle elementen die bij de bestemmingsregels
horen hoeven altijd opgenomen te worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de
bestemmingsomschrijving, bouwregels, afwijken van de bouwregels, specifieke gebruiksregels en
algemene afwijkingsregels.
In het navolgende worden de regels per hoofdstuk toegelicht.
6.2 Inleidende regels
Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied.

Begrippen (artikel 1)
Dit artikel bevat de definities van de in de regels gebruikte begrippen, waarmee een eenduidige
interpretatie van deze begrippen is vastgelegd.

Wijze van meten (artikel 2)
De ‘wijze van meten’ geeft onder meer regels waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden.
6.3 Bestemmingsregels
Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de verschillende bestemmingen die
voorkomen in het plangebied.

Agrarisch (artikel 3)
Aan de oost- en noordzijde van het woningbouwgebied liggen gronden met een agrarisch functie.
Deze gronden mogen agrarisch gebruikt worden. In de bestemmingsomschrijving is mede
aangegeven dat deze gronden ook bestemd zijn voor het behoud, de bescherming, ontwikkeling en/of
het herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden, zoals deze tot uitdrukking komen in het
reliëf, de kleinschaligheid of openheid (enken), de beplantingselementen en -structuur (houtsingels en
houtwallen), laaggelegen kwelgebieden, bijzondere graslanden en/of met deze biotopen
samenhangende fauna.
Binnen deze bestemming is een vergunningstelsel opgenomen om te voorkomen dat werken of
werkzaamheden worden uitgevoerd die negatieve effecten op het landschap hebben. De betreffende
regels sluiten aan bij de bestemming ‘Agrarisch – 2’ die in het bestemmingsplan Buitengebied 2010
voor de omliggende gronden wordt gehanteerd. De gronden mogen niet gebruikt worden voor boomen sierteelt.
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Bos (artikel 4)
In het plangebied liggen twee bospercelen die van oudsher al aanwezig zijn. Vanwege de omvang van
deze bospercelen is er voor gekozen deze als ‘Bos’ te bestemmen. Binnen de bestemming ‘Bos’ zijn
geen gebouwen toegestaan. Wandelpaden zijn wel toegestaan. Binnen deze bestemming is een
vergunningstelsel opgenomen met betrekking tot onder meer het kappen en planten van nieuwe
bomen en het aanbrengen van verhardingen. Aansluitend op deze bestemming wordt de bestemming
‘Groen’ gehanteerd.

Groen (artikel 5)
De openbare groene gebieden zijn als ‘Groen’ bestemd. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen
toegestaan. Bouwwerken geen gebouwen zijnde (zoals speeltoestellen en kunstwerken) zijn binnen
deze bestemming wel mogelijk. Onder deze bestemming vallen ook voet- en fietspaden. Het gaat
hierbij met name om het gebied langs de entree van het plangebied en de speelweiden in het midden
van het plan.
De (bestaande) houtwallen, onder meer bij de oude beekloop, krijgen de aanduiding ‘specifieke vorm
van groen – houtwal’. Vanwege deze aanduiding zal ook binnen deze bestemming een
vergunningstelsel worden opgenomen om ongewenste kap of aantasting van landschap te
voorkomen.
Naast deze specifieke vorm van groen, kent deze bestemming nog een specifieke vormen van groen.
Deze betreft het beekdalgebied. Aan beide zijden van de verlegde beek zijn gronden aangeduid als
beekdalgebied. Door middel van deze aanduiding wordt voorkomen dat de drager van het plan
verloren gaat. Binnen het beekdalgebied zijn de gronden namelijk mede bestemd voor het behoud en
herstel van de landschappelijke, ecologische waarden en het natuurlijke watersysteem, retentie,
natuurontwikkeling met behoud van openheid en extensieve recreatie. De openheid brengt met zich
mee dat er geen hoopopgaande beplanting toegelaten kan worden.
Binnen de bestemming ‘Groen’ is ook een dubbelbestemming aanwezig ten behoeve van een
aanwezige BergBezinkLeiding (BBL) en een overstortleiding. Aan de zuidoostzijde van het plangebied
ligt namelijk een bergbezinkleiding. Boven deze leiding mag niet gebouwd worden. Het aanleggen van
een wandelpad is wel toegestaan. Om toch duidelijk in beeld te brengen dat er een ondergrondse
leiding aanwezig is, wordt op de verbeelding de dubbelbestemming ‘Leiding – Bergbezinkleiding’
geprojecteerd.

Verkeer (artikel 6)
De bestemming ‘Verkeer’ is opgenomen voor de hoofdontsluiting van het plangebied. De erven bij de
woningen maken onderdeel uit van het wonen en krijgen daarom geen bestemming ‘Verkeer’. De
hoofdontsluiting betreft de 4,5 m asfaltweg inclusief de 2 meter rabatstrook. De kabels en leidingen
onder de rabatstrook liggen dus binnen de bestemming ‘Verkeer’. Binnen deze bestemming zijn alleen
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogelijk (zoals straatverlichting en weggeleiding).

Water (artikel 7)
De in het plangebied verlegde Rossumerbeek is als ‘Water’ bestemd. Vanwege de ligging in het
beekdal zijn de gronden aan weerszijde van de waterloop specifiek aanduid ten behoeve van de
opvang van water, openheid, behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden en
voor het spelen. Over het water mogen kunstwerken (zoals bruggen, passend bij het plangebied)
worden gebouwd. Gebouwen zijn niet toegestaan.

Wonen (artikel 8)
De bestemming ‘Wonen’ is een verzamelbestemming voor alle in het plangebied voorkomende
vrijstaande, twee aaneen en rijwoningen en de bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen. De
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bestemming is primair gericht op een kwalitatieve ontwikkeling. Het landschap/beekdal is bepalend
voor de uitstraling van de bebouwing. Om de beeldkwaliteit te kunnen bewaken is een
beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit vormt tevens het esthetische toetsingskader voor aanvragen om een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (woning, bijgebouw etc.).
De ‘hoek’woningen (zie afbeelding hierna) krijgen twee voorgevels en krijgen dus een zwaardere
toetsing op de beeldkwaliteit dan de niet hoekwoningen. Om te bepalen waar op die plekken de
voorgevel ligt, is op de verbeelding een gevellijn aangegeven.

Beeldbepalende woningen met 2 voorgevels (bron: Beeldkwaliteitsplan Rossum - Noord, maart 2011,
Stedenbouwkundig Advies en Ontwerp Art Bijsterbosch)
Hierdoor is flexibiliteit aanwezig in zowel het aantal woningen als in de soort woningen. De toegestane
goot- en bouwhoogtes van de woningen zijn in de regels vastgelegd (respectievelijk 4,5 m en 11 m).
Deze maatvoeringen zijn afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit.
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden
bebouwingsbepalingen die betrekking hebben op de oppervlakte (maximaal 30% van hetgeen voor
bebouwing in aanmerking komt), de situering en de hoogte. Omdat het beekdal de ruimtelijke drager
is voor het gebied zullen de woningen voor wat betreft de situering zoveel als mogelijk is op de
Rossumerbeek georiënteerd worden. Hiervoor is gevellijn in het bestemmingsplan opgenomen.
Binnen de woonbestemming wordt ruimte geboden voor een aan-huis-verbonden-beroep, dan wel een
(door middel van een afwijking) kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. Het gaat om kleinschalige
beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten die in ruimtelijk en functioneel opzicht ondergeschikt zijn aan
de woonfunctie en daardoor verantwoord zijn in woongebieden. Hierbij kan gedacht worden aan
klassieke ‘vrije’ beroepen (arts, advocaat, notaris) maar ook aan beroepen als makelaar of accountant
of bedrijfsmatige activiteiten als een kapper of een schoonheidsspecialist. Om de ruimtelijke en
functionele ondergeschiktheid aan de woonfunctie te waarborgen gelden criteria ten aanzien van de
aard en omvang van de activiteiten.
De woonbestemming biedt ook ruimte voor mantelzorg bij woningen. Ten eerste in de vorm van
inwoning, daarnaast ook, via afwijking, in de vorm van (tijdelijke) bewoning van vrijstaande
bijgebouwen. Bestaande bijgebouwen kunnen ook worden vergroot ten behoeve van mantelzorg.
Voorwaarde is wel dat de noodzaak van de mantelzorg (op medische gronden) hierbij wordt
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aangetoond. Het beeldkwaliteitsplan zal ook bij verbouwingen zoveel mogelijk nageleefd moeten
worden.
Wijzigingsbevoegdheid ontwikkelingslocatie
Op het voormalige boerenerf wordt een wijzigingsbevoegdheid geprojecteerd voor de bouw van één
extra woning. Deze woning zal voor wat betreft de uitstraling en inpassing aan moeten sluiten bij de
bestaande erfbebouwing. Om te voorkomen dat deze woning aan de straatzijde wordt gesitueerd, is
de wijzigingsbevoegdheid op de achterzijde van het voormalige erf gelegd.

Leiding – Bergbezinkleiding (artikel 9)
Binnen de bestemming ‘Groen’ is de dubbelbestemming ‘Leiding – Bergbezinkleiding’ opgenomen. Op
gronden met deze dubbelbestemming mag niet gebouwd worden.
6.4 Algemene regels
Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze gelden voor het gehele plangebied.

Anti-dubbeltelregel (artikel 10)
De anti-dubbeltelregel is opgenomen om ervoor te zorgen dat grond die eenmaal in aanmerking is
genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, bij
de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing wordt gelaten.

Algemene bouwregels (artikel 11)
Deze regels hebben betrekking op het bouwen, waarbij ondergeschikte bouwdelen, zoals plinten,
schootstenen, luifels, balkons etc. buiten beschouwen kunnen worden gelaten, mits de overschrijding
van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer is dan een bepaalde afstand.

Algemene gebruiksregels (artikel 12)
In deze regels is bepaald dat gronden en opstallen niet gebruikt mogen worden voor opslag,
kampeermiddelen en exploitatie van een prostitutiebedrijf.

Algemene afwijkingsregels (artikel 13)
In deze regels is bepaald dat het bevoegd gezag kleine afwijkingen van het bepaalde in de
bestemmingsregels kan toelaten. Het gaat daarbij onder meer om het overschrijden van de
maatvoering met 10%.

Algemene wijzigingsregels (artikel 14)
Om een goede uitvoering van het plan mogelijk te maken, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen
om binnen een afstand van maximaal 15 m bestemmingen te wijzigen conform het bepaalde in artikel
3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.
6.5 Overgangs- en slotregels
Hoofdstuk 4 bevat regels omtrent overgangsrecht en de slotregel. Deze gelden voor het hele
plangebied.

Overgangsrecht (artikel 15)
Dit artikel regelt ten aanzien van gebouwen en van gebruik dat bestaande gebouwen of bestaand
gebruik dat afwijkt van het plan, onder voorwaarden mag worden voortgezet.

Slotregel (artikel 16)
In dit artikel staat de naam van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid
7.1 Economische uitvoerbaarheid
In 2005 zijn de gronden in Rossum aangekocht. In die periode was het voornemen om voor Rossum
110 woningen te realiseren. In de huidige tijd zijn deze aantallen te groot. Een groot gedeelte van de
aangekochte grond zal ook niet voor woningbouw worden aangewend. Om deze reden is het
exploitatiegebied opgesplitst. Voor een deel van de gronden heeft al een afwaardering
plaatsgevonden. Voor het woongebied is berekend dat met 15.000m² uitgeefbare grond het plan een
positief eindresultaat heeft en daarmee economisch uitvoerbaar is.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Om rechtskracht te krijgen moet dit bestemmingsplan de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vastgelegde procedures doorlopen. Daarbij worden de volgende
stappen doorlopen.

Inspraak en vooroverleg
Over het voorontwerpbestemmingsplan wordt in eerste instantie gelegenheid gegeven tot inspraak.
Het verlenen van inspraak is geen wettelijke verplichting, maar de gemeente Dinkelland is van mening
dat inspraak wel wenselijk is. Tevens worden inloopmogelijkheden georganiseerd, waar inwoners zijn
of haar mening kenbaar kunnen maken.
Daarnaast worden betrokken overheden en instanties uitgenodigd voor het indienen van
overlegreacties (artikel 3.1.1. Bro). Ten behoeve van de inspraak vindt een publicatie plaats. Met deze
publicatie kan ook voldaan worden aan de publicatieplicht zoals opgenomen in artikel 1.3.1. van het
Bro.
De resultaten van de inspraak worden hierna beschreven. De reacties uit het vooroverleg zijn in
paragraaf 7.5 opgenomen in dit bestemmingsplan. Waar nodig wordt het plan aangepast naar
aanleiding van de ingediende reacties.

Zienswijzen
Na de inspraak- en overlegperiode wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, zoals
bepaald in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierbij wordt eenieder gedurende 6
weken in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het plan in te dienen.
De zienswijzen worden voorzien van een gemeentelijke reactie. De indieners van de zienswijzen
worden hiervan op de hoogte gesteld. De zienswijzen en de reacties daarop worden in paragraaf 7.5
beschreven.

Vaststelling
De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast. Daarbij neemt de raad ook een besluit
over de ingediende zienswijzen. Tijdens de daaropvolgende terinzagetermijn (6 weken) is het mogelijk
beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Het
vaststellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag ná de dag waarop de beroepstermijn afloopt,
tenzij er een voorlopige voorziening is aangevraagd.

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1. Bro
Met ingang van 19 juli 2013 heeft het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Tijdens deze periode is naast het vooroverleg gevoerd ook gelegenheid geboden voor het
geven van inspraakreacties.
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Zowel de resultaten van het vooroverleg als de inspraakreacties zijn beschreven in de Nota inspraak
en vooroverleg, welke als bijlage 9 aan deze toelichting is gekoppeld.

7.4 Zienswijzenprocedure
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 31 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage
gelegd. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingebracht. In de 'Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Rossum-Noord' is op deze zienswijzen ingegaan en is aangegeven welke wijzigingen
deze zienswijzen tot gevolg hebben gehad. De wijzigingen die doorgevoerd zijn betreffen de
verbeelding en de regels. Hieronder wordt kort op de wijzigingen ingegaan. Voor de volledige
reactienota wordt verwezen naar bijlage 10.

Verbeelding
Op de verbeelding is het bestemmingsvlak 'Wonen' op de hoek Thijstraat-Haarstraat verruimd,
waardoor twee bestaande gebouwen binnen de woonbestemming komen te liggen. Aan de
noordoostzijde is het bestemmingsvlak 'Wonen' iets verkleind, conform de perceelsgrens. Hierdoor is
de bestemming 'Groen' verruimd en ook de ‘wro-zone – wijzigingsgebied’ is hierdoor aangepast.

Regels
In artikel 8.2.2. onder b is bepaald dat het maximale oppervlak 30% bedraagt van hetgeen maximaal
voor bebouwing in aanmerking komt. In verband met de aanpassing van de verbeelding is aan deze
regel toegevoegd dat wanneer er een grotere oppervlakte aanwezig is, de bestaande oppervlakte als
maximum geldt.
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