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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Inleiding

Met het voorliggende bestemmingsplan verleent de gemeente Dinkelland medewerking aan de 
realisatie van een Rood voor Rood-woning op het perceel aan de noordzijde van het erf met 
het adres Akkerhuisweg (naast 1/1a) te Weerselo, kadastraal bekend gemeente Weerselo, 
sectie T, nummer 811. Dit plan draagt daarmee bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied van de gemeente Dinkelland. 

1.2  Aanleiding

Binnen het plangebied bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw, dat in gebruik 
is/was voor de opslag van een loonbedrijf. Het bedrijfsgebouw is landschapontsierend en 
heeft geen agrarisch nut meer. 

In 2007 is een deel van het gebouw tijdens een storm ingestort. Vanwege de aanwezigheid 
van asbest en de hierdoor ontstane gezondheidsrisico's voor de eigenaren en omwonenden is 
dit deel met spoed gesaneerd. Restanten van het ingestorte deel zijn nog aanwezig. Zie 
figuur 2.4 voor de situatie ter plaatse.

Met toepassing van de gemeentelijke Rood voor Rood-regeling werd het mogelijk dit 
landschapontsierende perceel om te vormen tot een goed in het landschap ingepast 
woonperceel. Tevens komen hiermee de bedrijfsactiviteiten te vervallen.

De woning kan niet worden gerealiseerd binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan, 
waardoor een partiële herziening noodzakelijk is. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet 
hierin. De in september 2012 gesloten Rood voor Rood-overeenkomst vormt de basis voor de 
partiële herziening. 

1.3  Begrenzing plangebied

Het plangebied omvat het perceel kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie T, nummer 
811, zoals op figuur 1.1 weergegeven. 
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Figuur 1.1: Bestaande situatie percelen Akkerhuisweg T810 (= nr. 1a) en T811 te Weerselo, met 
rood omkaderd het plangebied 

1.4  Bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Buitengebied, Akkerhuisweg (naast 1/1a) in Saasveld" is vervat in het 
GML- bestand NL.IMRO.1774.BUIBPAKKERHUISW1-0401 en bestaat uit de volgende stukken:

Toelichting (inclusief bijlagen) 
Verbeelding
Regels 

1.5  Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied, zoals op figuur 1.1 is aangegeven, maakt deel uit van het vigerende 
bestemmingsplan 'Buitengebied 2010'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 18 februari 2010.

In dit bestemmingsplan heeft, zoals figuur 1.2 laat zien, het voormalig agrarische perceel 
Akkerhuisweg T810 (= nr. 1a) een woonbestemming (geel vlak) gekregen, terwijl het perceel 
Akkerhuisweg T811 de bestemming 'Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf' (paars vlak) heeft.

De voor 'Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van agrarisch loonbedrijven, al 
dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. Een bedrijfswoning 
is niet toegestaan.

Volgens bijlage 4 van de regels van het bestemmingsplan bevindt zich op het perceel 964 
m2 bebouwing, is 1.109 m2 bebouwing bij recht toegestaan en 1.205 m2 middels een 
binnenplanse bestemmingsplanwijziging. 

De bebouwing dient te voldoen aan de volgende maatvoeringseisen: goothoogte maximaal 6 
meter en bouwhoogte maximaal 12 meter, dakhellingshoek minimaal 18o en maximaal 60o. 
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Figuur 1.2: Uitsnede verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied, percelen Akkerhuisweg T810 (= 
nr. 1a) en T811 (paars) 

1.6  Leeswijzer

Na het inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de huidige en beoogde situatie van het 
plangebied en omgeving beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het ruimtelijk 
beleidskader van het Rijk, de provincie en de gemeente uiteengezet. Hoofdstuk 4 gaat over 
de omgevingsaspecten die voor dit plangebied relevant zijn. In hoofdstuk 5 wordt de 
uitvoerbaarheid van het plan beschreven. Ten slotte wordt een juridische toelichting gegeven 
op de regels van de diverse bestemmingen in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Het perceel naast de Akkerhuisweg 1/1a in Saasveld ligt in het buitengebied, circa 2 kilometer 
ten westen van Weerselo. 100 meter ten noorden staat een burgerwoning, ruim 100 meter 
ten zuidoosten bevindt zich een middelgroot agrarisch bedrijf (veehouderij). De Akkerhuisweg 
is een rustige doorgaande verharde weg. De Bornsestraat tussen Weerselo en Borne bevindt 
zich op ruim 500 meter afstand. Zie ook onderstaande luchtfoto.

Figuur 2.1: Luchtfoto met rood omcirkeld het plangebied 

Op figuur 2.2 hieronder is te zien hoe Akkerhuisweg 1a en omgeving er in 1905 eruit zag. 
Sindsdien is het bebouwingsoppervlak beperkt toegenomen. De nu op het erf aanwezige 
oudere bebouwing (zie tweede afbeelding hieronder) heeft een karakteristieke uitstraling. In 
de omgeving is het gebied sinds 1905 grootschaliger geworden en zijn ook de laatste 
gronden ontgonnen. Ten noorden van het plangebied ligt een kleine rechtgetrokken beek 
(Middensloot), die in 1905 ter plaatse van het plangebied iets zuidelijker lijkt te hebben 
gelegen. 

 

Figuur 2.2: Topografische militaire kaart van 1905, met geel omcirkeld het plangebied en voorzijde 
erf Akkerhuisweg 1a 
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Het erf op het adres Akkerhuisweg 1a te Saasveld bestaat uit twee percelen:

 perceel kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie T, nummer 810 (circa 5.000 m2). 
Hierop bevindt zich een (voormalige) karakteristieke boerderij met opstallen (groen 
omkaderd);
 perceel kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie T, nummer 811 (circa 3.300 m2, zie 
onderstaande situatietekening, rood omkaderd). Hierop bevindt zich een voormalig 
agrarisch bedrijfsgebouw van bijna 500 m2 en een in 2007 door een storm ingestort 
schuurdeel van ruim 500 m2 (respectievelijk het rechter en linker deel van het blauw 
omkaderde vlak in onderstaande afbeelding).

Figuur 2.3: Bestaande situatie percelen Akkerhuisweg T810 (= nr. 1a) en T811 te Saasveld

Figuur 2.4: Beeld van het plangebied (voorzijde en achterzijde) 

In het onderhavige plan gaat het om het perceel met nummer 811. Deze wordt hieronder 
nader beschreven. 

De haaks op de weg staande schuur is eind vorige eeuw gebouwd en bestaat uit staal met 
hout-geraamte en daaraan bevestigd plaatwerk. Er worden onder meer landbouwmateriaal 
en -voertuigen en caravans in gestald. Het westelijke deel van de schuur is in 2007 door een 
storm ingestort. Door de aanwezigheid van asbest was hierdoor de veiligheid van de 
omgeving in het geding. Daarom is destijds besloten het asbest te saneren. Zie bijgevoegd 
asbestsaneringsrapport voor meer informatie. Onder andere de dakspanten van het 
ingestorte schuurdeel liggen nog ter plaatse, zodat dit schuurdeel eenvoudig herbouwd kan 
worden. Hier vindt nu onoverdekte stalling plaats. Onder het ingestorte deel van de schuur 
bevindt zich een mestkelder. 

Aan de noordzijde van de schuur bevindt zich een erfontsluitingsweg. Tussen de 
Akkerhuisweg en de schuur bevindt zich een buitenopslag van diverse materialen. 
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2.2  Beoogde situatie

Het plan bestaat uit de sloop van alle op het perceel aanwezige bebouwing en het 
verwijderen van bestrating en alle verdere materialen. Hiervoor in de plaats komt een woning 
met een bijgebouw. De bedoeling is dat hiermee de ruimtelijke kwaliteit van het geheel wordt 
verbeterd en om die reden is het plan om het perceel om te vormen tot een woonperceel 
voorgelegd aan de ervenconsulent van Het Oversticht, de instantie die de gemeente adviseert 
in dergelijke kwesties. De ervenconsulent heeft de volgende randvoorwaarden voorgesteld, 
welke zijn overgenomen door de gemeente:

de ontwikkeling dient aan te sluiten op het bestaande voormalig agrarische erf 
Akkerhuisweg 1a;
 de voorkeur wordt genoten om het nieuwe erf één geheel te laten vormen met het 
bestaande erf Akkerhuisweg 1a, en het niet als een nieuw solitair erf tussen de 
bestaande erven Akkerhuisweg 1a en het verder noordwaarts gelegen erf Akkerhuisweg 3 
te situeren;
 er dient geen combinatie met de Middensloot te worden gezocht; het agrarische maïsland 
dient ongemoeid te blijven;
 de locatiekeuze van de woning (voor of achter op het erf) dient in overleg bepaald te 
worden.

Naar aanleiding van een ingediende reactie op het ontwerpbestemmingsplan is aanvullend 
nog de gemeentelijke monumentencommissie om advies gevraagd. In overleg tussen 
initiatiefnemers, de gemeente en de monumentencommissie is besloten de erfinrichting 
enigzins te wijzigen ten opzichte van het ontwerpplan. Daarbij is gekozen voor een situering 
van de nieuwe woning en het bijgebouw op een grotere afstand van het monumentale erf 
aan de Akkerhuisweg 1 in Saasveld. Er is daarme sprake van twee afzonderlijke woonerven in 
het groen. In haar brief van 6 maart 2014 concludeert de monumentencommissie dat het 
aangepaste erfinrichtingsplan niet leidt tot aantasting van de monumentale waarden van het 
naastgelegen monumentale complex. 

Op basis van de aangepaste inrichtingsschets van Building Design Architectuur BV is door 
Bijkerk cs Landschapsarchitecten een aangepast beplantingsplan opgesteld. Dit heeft 
geresulteerd in onderstaande schetsten. Deze uitwerking is positief beoordeeld.  
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Figuur 2.5: Situering nieuwbouw (Bron: Building Design Architectuur)

Figuur 2.6:Beplantingsplan (Bron: Bijkerk C.S. Landschapsarchitecten ) 

De inrichting van het nieuwe woonperceel is zo afgestemd op het naastgelegen monumentale 
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erf, dat er duidelijk sprake is van twee zelfstandige woonerven. De woning heeft  een inhoud 
van maximaal 750 m3 en het bijgebouw een oppervlak van maximaal 100 m2. Beide gebouwen 
bestaan uit maximaal één laag met kap en hebben een streekeigen uitstraling. Het erf heeft 
een bijpassende invulling bestaande uit streekeigen groen (o.a. fruitbomen, walnoot, eik, 
meidoorn en mispel) en verharding bestaande uit gebakken waaltjes. Voor het 
beplantingsplan en de bijbehorende beplantingslijst wordt verwezen naar bijlage 1 van de 
regels.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader en wet en regelgeving

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is vastgesteld op 13 maart 2012. 
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. 

Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028):

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Verstedelijkings- en landschapsbeleid laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. 
Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei geënt op het bouwen van 
huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen.

In het algemeen wil het kabinet het beleid voor het landelijk gebied sturen op hoofdlijnen en 
niet meer regelen dan noodzakelijk is. Het rijk voert alleen specifiek beleid op bepaalde 
terreinen zoals de Ecologische Hoofdstructuur en de twintig nationale landschappen. 
Integratie en uitvoering van het beleid dienen op gebiedsniveau plaats te vinden.

Het onderhavige plan raakt geen rijksbelangen.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van 
bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. 
Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden.

In de SVIR wordt een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau 
gegeven. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn 
geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke 
besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin die 
kaderstellende uitspraken.

Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofdstructuur 
(de artikelen worden later aan het Barro toegevoegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke 
universele waarde, is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Ten 
aanzien van de begrenzing van de EHS is bepaald dat niet het rijk, maar de provincies die 
grenzen (nader) bepalen.

In en rond het plangebied spelen geen ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. De 
verwachting is dat de externe werking van de nieuwe situatie zeer beperkt zal zijn op de EHS. 
Zie ook paragraaf 4.3. 
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3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel (vastgesteld op 1 juli 2009) gaat uit van een integrale 
benadering die gericht is op een duurzame ontwikkeling met versterking van ruimtelijke 
kwaliteit.

Ruimtelijke kwaliteit is in de Omgevingsverordening als volgt gedefinieerd: de gevolgen van 
menselijk handelen en natuurlijke processen die de ruimte geschikt maken en houden voor 
wat voor mens, plant en dier belangrijk is. Ruimtelijke kwaliteit is het totaal van 
toekomstwaarden, gebruikswaarden en belevingswaarden. Het gaat dan niet alleen om de 
waarden die gebieden en objecten nu hebben, maar ook om de potenties om waarden tot 
ontwikkeling te brengen. Deze waarden hebben betrekking op eigenheid, identiteit, 
herkenbaarheid, bruikbaarheid en continuïteit.

Sturen op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid betekent, naast het beschermen van 
bestaande kwaliteiten, vooral inzetten op het leggen van nieuwe verbindingen tussen 
bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Het sturingsprincipe is vertaald naar een 
uitvoeringsmodel. Met dit model wordt bepaald of er aan een ontwikkeling behoefte is, waar 
het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden op basis van de 
Catalogus Gebiedskenmerken. Aan de hand van de drie niveaus kan worden bezien of een 
ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de 
ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. De drie niveaus komen hieronder aan 
de orde.

1. Generieke beleidskeuzes (of) 
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, waarbij 
als uitgangspunt geldt dat de ruimte zuinig en zorgvuldig moet worden benut. Dit houdt in dat 
de provinciale woningbouwopgave eerst door herstructurering, transformatie of inbreiding 
moet worden gerealiseerd. Pas als dit onvoldoende blijkt voor het aantal woningen en de 
kwaliteit van de woonomgeving kan uitbreiding van het stedelijk gebied 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.

Onderhavig plan voldoet aan het provinciale Rood voor Rood-beleid, waardoor tevens 
voldoende rekening wordt gehouden met de relevante generieke beleidskeuzes.

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

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. 
Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent 
doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn 
richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit voor de toekomst.

De ter plaatse van toepassing zijnde ontwikkelingsperspectieven zijn:

realisatie groene hoofdstructuur: concreet begrensde EHS, nieuwe natuur, nog te 
realiseren
 nationaal landschap: Noordoost-Twente
 buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte: mixlandschap met landbouw, natuur, 
water en wonen als goede buren

Mede gezien de huidige situatie sluit het onderhavige plan aan bij deze 
ontwikkelingsperspectieven. Laatstgenoemde ontwikkelingsperspectief is het meest relevant 
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en het onderhavige plan past daar goed binnen: de nieuwe woonfunctie sluit goed aan op de 
ter plaatse reeds aanwezige woonfunctie en vormt geen belemmering voor andere functies. 
De nog te realiseren EHS-natuur betreft het terrein ten noorden van het plangebied. Het plan 
is hierop niet van invloed.

3. Gebiedskenmerken (hoe) 
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en 
-opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling moet zoveel mogelijk 
aansluiten bij de gebiedskenmerken. De voor onderhavige locatie geldende lagen met 
bijbehorende gebiedskenmerken zijn:

natuurlijke laag: beekdalen en natte laagtes
 agrarisch cultuurlandschap: oude hoevenlandschap
 lust- en leisurelaag: donkerte 

Onderhavig plan heeft een positieve invloed op ter plaatse aanwezige gebiedskenmerken, 
aangezien de realiseren bebouwing kleinschaliger is (vormgegeven) dan de nu aanwezige 
bebouwing, hetgeen beter past bij de genoemde gebiedskenmerken. Dat geldt ook wat 
betreft de erfinrichting, welke wordt uitgevoerd conform het landschapsplan in bijlage 1 van 
de regels. Dit landschapsplan is gebaseerd op de aanwezige gebiedskenmerken.

Conclusie 
Gesteld kan worden dat de invulling van het plangebied met het voorgenomen plan niet in 
strijd is met het provinciaal beleid zoals dat is verwoord in de 'Omgevingsvisie Overijssel'. 

3.2.2  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Uitgaande van de hiervoor beschreven en toegepaste 'vier lagen'-benadering en de Catalogus 
Gebiedskenmerken gelden de volgende algemene basisprincipes:

1. de principes van ruimtelijke kwaliteit gelden voor elk planproces en dienen voor elk 
initiatief/ontwerp/opgave te worden toegepast;

2. de grondslag voor ruimtelijke kwaliteit en de gehanteerde ontwerpingrediënten worden 
ontleend aan de gebiedskenmerken van de Catalogus Gebiedskenmerken van de 
Omgevingsvisie, of ontleend aan een verfijning daarvan op gebiedsniveau van de 
gemeente;

3. er is ruimte voor sociaaleconomische ontwikkeling, mits deze vanuit zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik verantwoord is, past in het ontwikkelingsperspectief ter plekke en tot slot 
wordt uitgevoerd volgens de Catalogus Gebiedskenmerken. 

Het eerdere provinciale detailkader voor punt 3 is vervallen, omdat dat gebaseerd is op het 
vervallen Streekplan. Dat detailkader bevatte bijvoorbeeld regels voor Rood voor Rood, Rood 
voor Groen en Nieuwe landgoederen. Daarvoor in de plaats is de Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving geïntroduceerd als nieuw kwaliteitsinstrument voor ontwikkelingen in het 
buitengebied. Hiermee is meer maatwerk mogelijk dan voorheen. 

In het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsvisie is opgenomen dat de Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving samen met gemeenten vorm zal worden gegeven. In een pilot met 11 
gemeenten heeft dat geresulteerd in het Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het 
werkboek biedt richting en inspiratie, in de vorm van aanbevelingen en voorbeelden voor het 
toepassen van principes van ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke planprocessen. Het resultaat is 
niet alleen méér kwaliteit, maar ook een eenduidige toepassing van ruimtelijke 
kwaliteitsprincipes.

Twee principes uit de Omgevingsvisie Overijssel vormen het vertrekpunt:

1. elke ontwikkeling dient bij te dragen aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit;
2. de ontwikkelingsruimte die men krijgt dient in evenwicht te zijn met investeringen 

(prestaties) in de ruimtelijke kwaliteit.

Bij een uitbreiding of een nieuwe ontwikkeling kan een goede ruimtelijke inpassing van het 
totale erf waar de ontwikkeling deel van uitmaakt voldoende zijn. In dat geval wordt er 
gesproken van een basisinspanning. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt toegepast 
als er naast de basisinspanning aanvullende kwaliteitsprestaties nodig zijn. In het Werkboek 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving worden diverse categorieën genoemd waarvoor dat in 
principe geldt:

1. voor ontwikkelingen die primair gericht zijn op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, 
zoals Rood voor Groen op bestaande landgoederen, Nieuwe landgoederen, Knooperven 
en Rood voor Rood;
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2. voor nieuwvestiging of grootschalige uitbreiding van verblijfsrecreatie, agrarische en 
niet-agrarische bedrijven;

3. voor nieuwe woningen, nieuwe functies op vrijkomende agrarische bedrijven en voor 
intensieve agrarische teelten zoals boomkwekerij en ondersteunend glas.

Voor het bepalen van de hoogte van aanvullende kwaliteitsprestaties zijn drie variabelen te 
hanteren:

1. is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd;
2. wat is de schaal van de ontwikkeling en de impact op de omgeving, en
3. dient het initiatief slechts een eigen belang of ook maatschappelijke belangen? 

De kwaliteitsprestaties kunnen ook bestaan uit prestaties die niet direct in geld uit te drukken 
zijn, zoals maatschappelijke waarde, belevingswaarde en/of toegankelijkheid van een gebied.

Een ontwikkeling moet allereerst aanvaardbaar zijn en passen binnen het generieke beleid, 
het ontwikkelingsperspectief en er moet sprake zijn van sociaal economische vitaliteit, anders 
kan geen medewerking worden verleend. Vervolgens wordt gekeken naar de impact van de 
ontwikkeling op de omgeving. Deze is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de 
uitbreiding grootschalig is. De functie, verschijningsvorm, gebiedskwaliteiten en het 
ontwikkelingsperspectief zijn daarvoor te gebruiken als wegingsfactoren. Dit maakt de ruimte 
vrij voor maatwerk: het bepalen van de hoogte van de kwaliteitsinvesteringen en de vorm van 
de kwaliteitsprestaties. De balans tussen geboden ontwikkelingsruimte en investering in 
ruimtelijke kwaliteit moet blijken uit de ruimtelijke onderbouwing van het plan.

Voor Rood voor Rood-plannen geldt samengevat het volgende:

Doel Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van 
buitengebied door sloop van 
landschapsontsierende (voormalige) 
bedrijfsbebouwing.

Toelichting Op vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties 
staan in toenemende mate veel en grote 
gebouwen. Rood voor Rood stimuleert de 
sloop van landschapsontsierende gebouwen.

Gebiedseigen/ 
gebiedsvreemd

Het (voormalige) boerenerf is gebiedseigen, 
de compensatiewoning is te beschouwen als 
gebiedsvreemd.

Kwaliteitsprestaties Sloop van landschapsontsierende gebouwen. 
Versterking van natuur en landschap en 
erfkarakter.

Criteria en hoogte kwaliteitsprestaties Gemeenten hebben aangegeven de 
geaccepteerde bestaande gemeentelijke 
regelingen, die gebaseerd zijn op eerder 
geldend streekplanbeleid, als handvat te 
gebruiken. Uitgangspunt daarvan is de sloop 
van ten minste 850 m2 landschapsontsierende 
bedrijfsgebouwen (of 4.500 m2 kassen), 
waarbij alle landschapsontsierende gebouwen 
op een erf moeten worden afgebroken. Met 
behoud van de balans in ontwikkelingsruimte 
en tegenprestatie is maatwerk met andere 
kwaliteitsprestaties in bijv. natuur, landschap 
e.a. mogelijk. De hoogte van investeringen in 
ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van de 
getaxeerde waarde van de toegekende 
bouwkavel.
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Borging Met procescriteria. 
In bestemmingsplan de bouwmogelijkheden 
van het agrarisch bedrijf opheffen, de 
bestemming aanpassen en de bouwkavel 
opnemen. De milieuvergunning aanpassen of 
intrekken. Erfinrichtingsplan opstellen als basis 
voor ruimtelijke inpassing. Met 
privaatrechtelijke overeenkomst de uitvoering 
garanderen en financiële aspecten regelen.

Aandachtspunten Locatie en woning moeten voldoen aan eisen 
ruimtelijke kwaliteit en planologisch 
verantwoord zijn. Combinatie met VAB-beleid 
is mogelijk. In het reconstructiegebied kan het 
instrument worden gebruikt voor beëindiging 
van de intensieve tak van een gemengd 
bedrijf (niet in LOG). Kapitaliseren 
kwaliteitsprestaties op basis van standaard 
uitgangspunten. Waardevolle karakteristieke 
of monumentale gebouwen komen niet in 
aanmerking voor sloop. 
Objectieve criteria formuleren, bijvoorbeeld op 
basis van advies Monumentencommissie, zie 
bijvoorbeeld ook artikel 8.123 
Uitvoeringsbesluit subsidies op 
www.overijssel.nl.

Er kan in principe vanuit worden gegaan dat een ruimtelijk plan dat met toepassing van het 
werkboek is opgesteld voldoet aan artikel 2.1.6 (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) van de 
Omgevingsverordening Overijssel.

Rood voor Rood heeft betrekking op reeds gestopte of stoppende bedrijven. Uitgangspunt is 
de sloop van het gehele complex met voormalige agrarische gebouwen. De voormalige 
agrarische bedrijfswoning kan worden bestemd als burgerwoning. Voor de sloop van minimaal 
850 m2 bedrijfsbebouwing kan een woning worden teruggebouwd. Het is mogelijk meerdere 
percelen binnen de provincie Overijssel hierbij te betrekken. Wanneer een veelvoud van 850 
m2 bedrijfsgebouwen wordt gesloopt kan, wanneer dit voor de financiering van de 
sloopkosten noodzakelijk is, een extra woning worden teruggebouwd. 

Het bouwen van de woning(en) kan zowel ter plekke als elders. Bij compensatie elders zal zo 
veel mogelijk aansluiting worden gezocht bij bestaande, eventueel speciaal hiertoe 
aangewezen, woonkernen of buurtschappen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt 
gezocht bij bestaande bebouwing (zoals linten en bebouwingsclusters). Bij uitzondering kan, 
indien de landschappelijke kwaliteit aantoonbaar wordt vergroot, de bouw van de woning ook 
plaatsvinden aansluitend op bestaande agrarische bebouwingsclusters.

De compensatie moet in een redelijke en toetsbare verhouding staan tot de kosten van het 
slopen van bebouwing. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plekke moet blijken uit 
een aanzienlijke reductie van het bouwoppervlak en volume en uit een goede 
landschappelijke en architectonische inpassing. Wanneer de waarde van de 
compensatiewoning groter is dan de hoogte van de sloopkosten moet de meerwaarde 
aantoonbaar worden ingezet voor bijvoorbeeld de beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing 
en aanleg van nieuw groen.

Medewerking aan de bouw van een compensatiewoning wordt alleen verleend, indien de 
sloop van de agrarische bebouwing voldoende is gewaarborgd. Het vrijkomende perceel dient 
een passende herbestemming te krijgen in een herziening van het bestemmingsplan, zodat 
de oude bouwmogelijkheden niet opnieuw benut kunnen worden. Tevens dient de 
milieuvergunning in overeenstemming met de nieuwe situatie worden gebracht c.q. te worden 
ingetrokken. De compensatiewoning mag geen onevenredige aantasting van agrarische en 
andere belangen in de omgeving veroorzaken. 

Toets 
In het onderhavige plan is sprake van de sloop van een landschapsontsierend gebouw, 
waarvoor ter plekke een landschappelijk passende woning wordt teruggebouwd. Het 
woonperceel wordt verder ingevuld met passende streekeigen beplanting, waardoor er 
sprake is van versterking van natuur en landschap en erfkarakter. Hiermee wordt voldaan aan 
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het doel van en de kwaliteitsprestaties behorende bij de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 
Dit plan past binnen de detailkaders die zijn opgesteld ten tijde van het Streekplan, waarmee 
er sprake is van balans tussen de geboden ontwikkelingsruimte en de investeringen in het 
buitengebied. De geboden ontwikkelingsruimte en de investering in ruimtelijke kwaliteit zijn 
voor dit plan in balans. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Beleidsnotitie "Rood voor Rood met gesloten beurs en nieuwe landgoederen"

De gemeente Dinkelland heeft de afgelopen jaren een 1e tranche "Rood voor rood met 
gesloten beurs in de gemeente Dinkelland" vastgesteld en in uitvoering gebracht. Aanleiding 
hiervoor was het sterk toenemende aantal vrijkomende bedrijfsgebouwen, wat kan leiden tot 
leegstand, verval en verpaupering in het landelijke gebied van Dinkelland. Naast het 
stimuleren van passend hergebruik is ook de afbraak van landschapsontsierende bebouwing 
hierbij belangrijk. Rood voor Rood vormt, als regeling waarbij de sloop van 
landschapsontsierende bebouwing wordt gefinancierd met een bouwkavel voor een woning, 
één van de instrumenten voor het verbeteren van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

De realisatie van dit doel vindt plaats door de sloop van landschapsontsierende voormalige 
agrarische bedrijfsgebouwen en door overige verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. 
Hierbij zal voldaan moeten worden aan de uitgangspunten van het 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en het beeldkwaliteitsplan. Ter compensatie mag op een 
planologisch verantwoorde locatie een woning worden gerealiseerd. De deelnemer aan Rood 
voor Rood zal uit de opbrengst van de bouwkavel(s) het slopen van de bedrijfsgebouwen en 
de bijdrage voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit moeten bekostigen. De deelnemer 
mag 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen gebouwen behouden. 

Toets aan gemeentelijk Rood voor Rood-beleid
Het plan voor het perceel kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie T, nr 811 behelst 
de sloop van alle aanwezige bebouwing van in totaal circa 1.000 m2 en het verwijderen van 
alle aanwezige bestrating en materialen. Op dezelfde locatie wordt in een bouwvlak van 
maximaal 1.000 m2 een woning van maximaal 750 m3 teruggebouwd, met aanvullend 
maximaal 100 m2 aan bijgebouwen. 

De te realiseren bebouwing sluit aan bij het bestaande erfensemble en dient te voldoen aan 
het beeldkwaliteitsplan. Het erf wordt ingericht conform het in bijlage 1 opgenomen 
landschapsplan. In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen bedrijven die door het 
plan belemmerd worden en er is voldoende rekening gehouden met andere (wettelijke) 
kaders. Het te slopen voormalig agrarische bedrijfsgebouw is met vergunning voor 2004 
opgericht en is niet karakteristiek en cultuurhistorisch waardevol, monumentaal of 
beeldbepalend. 

Ook aan de andere voorwaarden van het gemeentelijk Rood voor Rood-beleid wordt, voor 
zover relevant, voldaan.

3.3.2  Woonvisie 2011+

Op 20 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Dinkelland de ‘Woonvisie 2011+’ vastgesteld. 

Belangrijke dragers voor deze woonvisie zijn:

de in 2010 met de provincie gemaakte prestatieafspraken, waarin wordt aangesloten bij 
de provinciale omgevingsvisie;
het in 2011 uitgevoerde woonwensenonderzoek;
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 gemaakt. Enkele van belang zijnde afspraken volgen hierna. 

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
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2. er vertrekken meer inwoners uit de gemeente dan er zich vestigen in de gemeente.

Het provinciale beleid bepaalt verder dat het in principe niet is toegestaan extra 
burgerwoningen in het buitengebied te bouwen, omdat deze ten koste zouden kunnen gaan 
van de basisfuncties landbouw, landschap en natuur. Een uitzondering hierop kunnen nieuwe 
burgerwoningen zijn die worden gebouwd ten behoeve van nieuwe landgoederen of in het 
kader van de Rood-voor-Roodregeling.

In 2012 zal door de gemeente en provincie tussentijds evaluatie plaatsvinden. Bij deze 
evaluatie zullen de dan gegeven raming van de woningbehoeftevraag en gemeentelijke 
woonvisie worden betrokken 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 wordt 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 0-tredenwoningen).

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. 

Lokaal 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 wil 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. In 
2012 zal deze standaard zijn ingevoerd.

Grondbeleid
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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. De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn vertaald in de Woonvisie 2011+.

De lokale woonbehoefte voor Saasveld en omgeving wordt geraamd op ongeveer 11 
woningen voor de periode 2010-2014. Hierbij is rekening gehouden met een zekere overloop 
naar Weerselo en de locatievoorkeur van inwoners en oriëntatie van WWZ. Het merendeel 
van deze woningen zal buiten de kern worden gerealiseerd. Dat geldt ook voor de te bouwen 
woning in het onderhavige plangebied, welke verder geheel binnen het hier geformuleerde 
woonbeleid past. 

3.3.3  Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood

De uitvoering van een rood voor rood plan dient een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de 
beeldkwaliteit te zijn. De kwalitatieve inpassing in het landschap dient door een 
beeldkwaliteitsplan (architectonisch) gewaarborgd te zijn. Er is, in samenhang met het 
(ontwerp) Rood voor Rood beleid van de gemeente Dinkelland (2014), ten behoeve van de 
welstand, een algemeen beeldkwaliteitsplan Rood voor rood opgesteld dat van toepassing is 
op Rood voor Rood bouwplannen. 

In het beeldkwaliteitsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'oude' en 'jonge' 
landschapstypen binnen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Het plangebied bevindt zich 
in een oud landschap. In dit gebied wordt geadviseerd een iets conservatievere insteek te 
kiezen dan in de jongere landschapstypes. Dit heeft betrekking op situering, volume, kapvorm, 
detaillering en kleurgebruik (zie Bijlage 5). Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning 
voor de nieuw te bouwen woning zal de welstandstoets plaatsvinden op basis van de criteria 
die in het beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het 
bestemmingsplan een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de 
milieuaspecten bij het plan zijn betrokken. Weliswaar is voor het merendeel van deze 
aspecten specifiek beleid en regelgeving opgesteld, toch is er sprake van een aanvullende 
werking ten opzichte van de ruimtelijke ordening. Bovendien is het bestemmingplan vaak een 
belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige 
uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's milieu (milieuzonering, geluid, bodem en 
luchtkwaliteit), water, flora en fauna, cultuurhistorie en archeologie, externe veiligheid en 
verkeer en parkeren. 

4.1  Milieu

4.1.1  Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
c.q. een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de 
geluidsbelasting op de gevels van nieuwe woningen, voor zover deze woningen zijn gelegen 
binnen het onderzoeksgebied van een weg.

Op grond van het bepaalde in artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg 
een geluidszone, die aan weerszijden een breedte heeft van:

in stedelijk gebied:

 voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
 voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;

in buitenstedelijk gebied:

 voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
 voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
 voor een weg bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.

Deze zonering geldt niet voor wegen:

a.  die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
b.  waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
c.  waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart 

vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen 
rijstrook 48 dB(A) of minder bedraagt (art. 74, lid 3 Wgh).

De afstand van de te realiseren woning tot de dichtstbijzijnde weg is circa 50 meter. De te 
realiseren woning ligt volgens de gemeentelijke "Handreiking beleid bij hogere grenswaarden" 
d.d. 18-12-06 in het gebied 'buitengebied' van Weerselo met een ambitieklasse 'rustig 43 dB' 
en een bovengrens 'onrustig 53 dB'. 

Buijvoets bouw en geluidsadvisering heeft akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
geluidssituatie, zie bijlage 1. Daaruit blijkt dat de 48 dB-contour van de Beekdorpweg en de 
Akkerhuisweg op een maatgevende waarneemhoogte van 4.5 meter (verdieping) zonder 
rekening te houden met afscherming (zgn. poldercontour) ligt op slechts 4 meter uit de wegas. 

De woning ligt op een grotere afstand dan de berekende 48 dB-contour van beide wegen 
zodat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. De kortste afstand van de woning 
tot de wegas bedraagt circa 51 meter. Met deze afstand wordt zelfs tot een zeer hoge 
intensiteit van 7.000 motorvoertuigen/etmaal de voorkeursgrenswaarde niet overschreden.

Geconcludeerd wordt dat voor het aspect wegverkeerslawaai sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. 
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4.1.2  Bodem

Het gebruik van de gronden wijzigt van bedrijf naar wonen. Omdat er gedurende lange 
perioden van de dag straks mensen zullen verblijven moet bekenen worden of de 
bodemkwaliteit daartoe geschikt is. 

Kruse Milieu uit Geesteren heeft in november 2011 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (zie bijlage 2). In totaal zijn er 4 boringen verricht, waarvan één tot 3.2 meter 
diepte en één boring is afgewerkt tot peilbuis. Daaruit volgt dat in de bovengrond en in het 
grondwater enkele lichte verontreinigingen zijn aangetoond. De ondergrond is niet 
verontreinigd. De zintuiglijk matig verontreinigde boring 2 (1.0 - 1.5) is niet verontreinigd met 
minerale oliecomponenten. Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat 
de onderzoekslocatie niet asbestverdacht is en door de veldwerker zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen.

De vastgestelde verontreinigingen vormen geen risico's voor de volksgezondheid daarom 
wordt de bodem geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin).

Afvoer van grond dient te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en de voorschriften van het 
bevoegd gezag (de ontvangende gemeente). 

4.1.3  Bedrijven en milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding 
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als 
wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het 
aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 
Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu 
sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:

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

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

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
Milieuzonering' gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van 
milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten 
opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante 
aspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor 
de milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke 
richtafstand.

De lijst met richtafstanden gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke 
activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de 
daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende 
functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige 
functie die op grond van het bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.

Gezien de grote afstand (meer dan 100 meter) tot omliggende landbouwbedrijven hebben 
deze bedrijven geen negatief effect op de beoogde woonbestemming. Omgekeerd heeft het 
plan, mede gezien het feit dat andere woningen dichterbij liggen, geen beperkend effect op 
landbouwbedrijven. 
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4.1.4  Luchtkwaliteit

Op 15 november 2010 is de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van 
luchtkwaliteiteisen (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) in werking getreden. De overheid 
wil een verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen en ontwikkelingen in ruimtelijke 
ordening doorgang laten vinden. De kern van de 'Wet luchtkwaliteit' bestaat uit de (Europese) 
luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij basisverplichtingen voor plannen, maatregelen, het 
beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. Op grond van artikel 5.16 Wm 
moeten bestuursorganen nagaan of besluiten op grond van de Wro gevolgen kunnen hebben 
voor de luchtkwaliteit.

In de Algemene van Bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de ministeriële 
regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op 
het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die 
niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging.

Onder andere projecten met minder dan 1.500 nieuwe woningen vallen onder NIBM. Deze 
gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit worden 
uitgevoerd. Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 
luchtkwaliteit heeft het toenmalige Ministerie van VROM in samenwerking met InfoMil een 
specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan worden bepaald of een plan niet in 
betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof in de buitenlucht.

De mogelijkheden die het onderhavige bestemmingsplan biedt zijn niet van meetbare invloed 
op de luchtkwaliteit in de omgeving en op de luchtkwaliteit in het algemeen. Ook doen zich 
geen ontwikkelingen voor die tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leiden. 

4.2  Water

4.2.1  Vigerend beleid

Europees en rijksbeleid 
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden 
en is bedoeld om in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te 
verbeteren. De Kaderrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse 
oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en 
grondwater. Streefdatum voor het bereiken van gewenste waterkwaliteit is 2015. Eventueel 
kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend worden tot uiteindelijk 2027. Voor 
het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In 
deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven voor 
de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het 
niveau van de deelstroomgebieden bepaald.

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is in diverse nota's vastgelegd. Het meest 
directe beleidsplan is de Vierde Nota Waterhuishouding en het Nationaal Bestuursakkoord 
Water (NBW, juli 2003). Het bestuursakkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het 
hoofdwatersysteem in Nederland te verbeteren en op orde te houden. Belangrijk onderdeel is 
om de drietrapsstrategie 'vasthouden, bergen, afvoeren' in alle overheidsplannen als verplicht 
afwegingsprincipe te hanteren. In het Nationaal Bestuursakkoord is vastgelegd dat de 
watertoets een verplicht te doorlopen proces is in waterrelevante ruimtelijke planprocedures, 
waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder in de planvorming wordt 
gewaarborgd. 

Water is een belangrijk, structurerend principe voor bestemming, inrichting en gebruik van de 
ruimte. Om problemen met water te voorkomen, moet, anticiperend op veranderingen in het 
klimaat, de ruimte zo worden ingericht dat water beter kan worden vastgehouden of 
geborgen. Dit anticiperen is ook terug te vinden in de op 1 januari 2008 van kracht geworden 
Wet gemeentelijke watertaken. In deze nieuwe wet zijn de zorgplicht voor het vasthouden en 
afvoeren van regenwater en de regierol van gemeenten bij de grondwaterzorgplicht 
vastgelegd.

Provinciaal beleid 
In de Omgevingsvisie Overijssel 2009 wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. 
De ambities zijn, naast de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering 
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van de kwaliteit van de kleinere wateren, de veiligheid, de grondwaterbescherming, 
bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlakte water en 
waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.

Beleid waterschap Regge en Dinkel (Waterbeheerplan Regge en Dinkel) 
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf 
deelstroomgebieden. Het deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen 
Reest en Wieden, Velt en Vecht, Regge en Dinkel, Groot Salland en Rijn en IJssel. Om te 
voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen de afgelopen 
jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere partners. Het nieuwe 
Waterbeheerplan is één van de resultaten van deze samenwerking. De opzet en grote delen 
van dit Waterbeheerplan zijn inhoudelijk hetzelfde als dat van de andere waterschappen in 
Rijn-Oost.

Waterschap Regge en Dinkel heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 
2010-2015. Het waterbeheerplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het 
waterschap op 28 oktober 2009. Het plan gaat over het waterbeheer in het hele 
stroomgebied van Regge en Dinkel en het omvat alle watertaken van het waterschap: 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. 

Het waterbeleid van het waterschap is met name gericht op een duurzame aanpak van het 
waterbeheer: geen afwenteling, herstel van de veerkracht van het watersysteem, streven 
naar een meer natuurlijker waterbeheer, zoeken naar meer ruimte voor water, water 
toepassen als ordenend principe middels het gebruik van waterkansenkaarten en water 
langer vasthouden mede door flexibeler peilbeheer. Ook het streven naar een betere 
waterkwaliteit als onderdeel van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt (tegengaan van 
lozingen, minder belasting van het water en het zoveel mogelijk tegengaan van diffuse 
verontreinigingen). 

De twee belangrijkste onderdelen van het waterplan worden gevormd door:

het tekort aan waterberging in het landelijk gebied;
de inpassing van inrichtingsmaatregelen binnen de maatregelen voor de Kaderrichtlijn 
Water. 

4.2.2  Waterparagraaf

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

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

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

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Regge en 
Dinkel geeft een positief wateradvies. De standaard waterparagraaf is bijgevoegd in bijlage 
3. 

4.3  Flora en fauna

In november 2011 is door Hamabest Milieu-adviseurs voor het plangebied een quickscan 
uitgevoerd in het kader van de Flora en faunawet en overige vigerende natuurwetgeving (zie 
bijlage 4).
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De quickscan is gebaseerd op bronnenonderzoek en een veldbezoek. Dit veldbezoek heeft op 
21 november 2011 plaatsgevonden. Op basis van de quickscan is beoordeeld of er voor de 
voorgenomen ingreep in het plangebied procedurele gevolgen zijn betreft de Flora- en 
faunawet en overige vigerende relevante wetgeving. Hieronder wordt daarop ingegaan.

Vogels 
Binnen het plangebied zijn potentiële broedlocaties aanwezig voor diverse (algemeen 
voorkomende) soorten. Het advies luidt daarom als volgt:

De sloop- en rooiwerkzaamheden zullen buiten het broedseizoen moeten plaatsvinden;
Er kan in de nieuwe kapschuur of in één van de bomen in de directe omgeving een extra 
steenuilenkast worden opgehangen ter vervanging van de roestplaats;
Er kunnen verblijfplaatsen voor de huismus gecreëerd worden in de nieuwe woning.

Flora en faunawet 
Er zijn verder geen streng en strikt beschermde plant- en diersoorten aangetroffen binnen het 
plangebied.

Algemeen geldende voorwaarde vanuit de Flora en faunawet 
Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering 
van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild levende 
dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd 
rekening moet worden gehouden met aanwezige planten en dieren. Dieren moeten de 
gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood.

Gebiedsbescherming 
Het plangebied grenst aan de Ecologische Hoofdstructuur, dat in het noorden nog te 
realiseren nieuwe natuur betreft en in het westen reeds gerealiseerde nieuwe natuur 
is. De verwachting is dat, zover dat te bepalen is in het kader van onderhavige quickscan, 
de externe werking van de nieuwe situatie zeer beperkt zal zijn op de nieuw te 
realiseren natuur, mede door de aard van de toekomstige situatie en de landschappelijke 
inpassing. Derhalve zal de voorgenomen activiteit geen significant negatief effect gaan 
hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden (kernkwaliteiten) van de nieuw aan te 
leggen EHS. Het plangebied is op dit moment grotendeels verhard en ecologisch gezien weinig 
interessant.

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Natura2000-gebied.

Conclusie 
Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat het voorgenomen plan geen 
procedurele gevolgen heeft, mits voldaan wordt aan de aangegeven voorwaarden en de 
gedragscode uit de Flora en faunawet goed wordt nageleefd. 

4.4  Cultuurhistorie en archeologie

Cultuurhistorie kan zich bovengronds en ondergronds (archeologie) bevinden. Bij ingrepen 
waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel 
aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. 

Het bureau RAAP heeft in 2008 een archeologische verwachtings- en advieskaart opgesteld 
voor de gemeente Dinkelland. Daarin is het plangebied geomorfologisch aangewezen als 
"dekzandwelvingen- en vlakten". Archeologisch onderzoek in dergelijke gebieden, die een 
middelmatige archeologische verwachtingswaarde scoren voor archeologische resten uit alle 
perioden, is noodzakelijk voor plangebieden groter dan 5.000 m2 en bij bodemingrepen dieper 
dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 5.000 m2, zoals onderhavig plangebied, geldt vrijstelling 
van archeologisch onderzoek. 

Zie figuur 4.1. Het plangebied aan de Akkerhuisweg is hier groen omcirkeld weergegeven. Het 
plangebied maakt deel uit van het erf Akkerhuisweg 1a. Daar bevindt zich een archeologische 
waardevol erf. Op een dergelijke locatie is archeologisch onderzoek noodzakelijk in 
plangebieden groter dan 2.500 m² bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden 
kleiner dan 2.500 m² geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek. 

Het te bebouwen oppervlak bedraagt maximaal 250 m2, op grond dat grotendeels geroerd is 
tijdens de bouw van de eerdere loonwerkschuur. Archeologisch onderzoek wordt in dit geval 
niet nodig geacht.

Het erf op het adres Akkerhuisweg 1a blijft onveranderd.
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Figuur 4.1: Uitsnede archeologische verwachtingskaart 

4.5  Externe veiligheid

In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Met 
het Bevi zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het Bevi heeft als doel zowel individuele als groepen 
burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. Het besluit verplicht gemeenten en provincies om bij het verlenen van 
milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen met de veiligheidsnorm rekening 
te houden. Het Bevi maakt onderscheid tussen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
Het plaatsgebonden risico houdt in dat op een plaats buiten de inrichting, een persoon die 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon ongeval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. De 
richtwaarde van het plaatsgebonden risico bedraagt 10-6, wat betekent dat de kans dat 
iemand buiten de inrichting overlijdt ten gevolge van een ongeval in die inrichting niet hoger 
mag zijn dan 1 op de miljoen jaar. Dit kan grafisch worden weergegeven door een 
risicocontour. Binnen de vastgestelde contour mogen zich geen kwetsbare objecten bevinden, 
zoals woningen. Naast het plaatsgebonden risico speelt ook het groepsrisico een rol in het 
externe veiligheidsbeleid. Het groepsrisico is de kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 
personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van 
een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof 
betrokken is. In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico wordt het groepsrisico niet 
vastgelegd als richtwaarde, maar als oriëntatiewaarde. In het Bevi zijn enkele 
oriëntatiewaarden opgenomen. Het bevoegd gezag kan gemotiveerd van deze waarden 
afwijken. In de gemeentelijke nota Externe veiligheidsbeleid, 2007, wordt invulling gegeven 
aan deze wettelijke verplichtingen.

In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is de uitvoering van het Bevi geregeld. In 
het Revi is opgenomen welke afstanden in acht genomen moeten worden met betrekking tot 
Bevi inrichtingen. De afstanden komen overeen met de contour voor het plaatsgebonden risico 
van 10-6 per jaar. 

Verder moet rekening worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van buisleidingen, 
zoals bijvoorbeeld hoge druk en transportleidingen voor aardgas en transportroutes voor 
gevaarlijke stoffen. Voor ontwikkelingen die plaatsvinden binnen het invloedsgebied van de 
risicovolle activiteit geldt een verantwoordingsplicht ten aanzien van het groepsrisico als de 
oriënterende waarde wordt overschreden en als het groepsrisico toeneemt. Om een eerste 
indruk te krijgen van de aanwezigheid van risicovolle objecten in en nabij het plangebied, is 
de risicokaart van de provincie Overijssel geraadpleegd, zie figuur 4.2 hieronder. 
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Figuur 4.2: uitsnede risicokaart, met het plangebied paars omcirkeld 

Uit figuur 4.2 blijkt dat de dichtstbijzijnde risicobron ligt op circa 670 meter afstand en 
tankstation Krabbe op het adres Bornsestraat 18 te Weerselo betreft. Hier bevinden zich een 
LPG-afleverinstallatie, -vulpunt en -reservoir. De vergunde jaardoorzet is 940 m3 LPG. De 
bijbehorende risicoafstand (PR 10-6) en (PR 10-5) is 25 meter. De afstand tot grens 
invloedsgebied (verantwoording groepsrisico) is 150 meter.

De conclusie is dat de afstand tot het tankstation en andere risicobronnen dusdanig groot is - 
in verhouding tot de grootte van de risico's - dat er met realisatie van dit plan geen sprake is 
van een onverantwoord veiligheidsrisico.

Voor het overige bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen zaken die wat betreft 
externe veiligheid van belang zijn. 

4.6  Landschap

In het landschapsontwikkelingsplan voor Noordoost Twente en Twenterand (LOP NOTT), 
waarin voor het landschap in o.a. de gemeente Dinkelland voor de komende 10 jaar de 
gewenste ontwikkelingsrichting is geformuleerd, is de beoogde bouwlocatie gelegen in het 
landschapstype 'jonge ontginningen', met in de directe nabijheid de landschapstypen, 
'kampenlandschap', 'maten- en flierenlandschap' en op iets grotere afstand 'essenlandschap'.
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De jongere zand- en heideontginningen hebben een meer open karakter. De landschappelijk 
historische waarde is over het algemeen lager dan die van het oude cultuurlandschap. Hier is 
in vergelijking met het oude cultuurlandschap dan ook meer ruimte voor (vernieuwende) 
grootschalige ontwikkelingen van de landbouw of ander functies, zonder dat natuur- of 
landschapswaarden worden aangetast. Wel moet behoud van de identiteit worden 
nagestreefd, zoals openheid, grootschaligheid en de rationele ontginningsstructuur.

In de jongere ontginningen kunnen kleinschalige ingrepen juist afbreuk doen aan het 
grootschalige, rechtlijnige en blokvormig verkavelde karakter. De identiteit van het gebied 
wordt versterkt als ontwikkelingen plaatsvinden in de vorm van lijnen (bijv. langs de wegen) 
of vlakken passend binnen de verkaveling.

Ten aanzien van de ontwikkelingsrichtingen is het accent gericht op ruimte voor grootschalige 
(grondgebonden) landbouw, het creëren van grote huiskavels en het verbeteren van de 
structuur. Verspreid langs ontginningsassen en rechte wegen ligt een aantal grote erven voor 
de grondgebonden veehouderij. Goed vormgegeven moderne stallen voor de grondgebonden 
veehouderij liggen in een rechtlijnig patroon ten opzichte van elkaar. Er is voldoende ruimte 
voor uitbreiding van het erf of voor nieuwe agrarische erven. De omvormingsgebieden zijn de 
landbouwontwikkelingsgebieden uit de reconstructie. Daarnaast komen de 
omvormingsgebieden grotendeels overeen met de in het kader van de reconstructie 
aangegeven verwevingsgebieden, met het hoofdaccent op grondgebonden landbouw.

Het door Bijkerk c.s. Tuin en Landschapsarchitecten opgestelde beplantingsplan (zie bijlage 
1 van de regels) sluit naadloos aan op de gewenste ontwikkelingsrichting zoals verwoord in 
dit landschapsontwikkelingsplan voor Noordoost Twente en Twenterand (LOP NOTT). 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat in het 
bestemmingsplan het maatschappelijk belang voldoende is meegenomen in de afweging. 

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat 
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals 
gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 
geding zijn.

Bij brief van 9 december 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangegeven 
dat gemeentelijke ruimtelijke plannen niet meer vooraf worden beoordeeld op de nationale 
belangen zoals voor werelderfgoedgebieden, ecologische hoofdstructuur, milieu en de ladder 
voor duurzame verstedelijking. Het nieuwe Rijkstoezicht in de ruimtelijke ordening richt zich in 
deze gevallen op het toezicht achteraf. 

De provincie Overijssel heeft een lijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen en 
projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Het plan valt 
onder categorie B onder 4, waardoor vooroverleg niet nodig is. 

Op 11 september 2012 is een digitale watertoets uitgevoerd, zie bijlage 3. De conclusie van 
die digitale toets is dat het waterschap Regge en Dinkel een positief advies geeft. Hiermee is 
voldaan aan het verplichte vooroverleg. 

Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) van toepassing. In afdeling 3.4 Awb is bepaald dat het ontwerp van het 
bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage zal liggen, waarbij informatie kan worden 
ingewonnen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders omtrent hun voornemen om 
medewerking te verlenen aan het onderhavige bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf vrijdag 4 januari 2013 voor een periode van zes 
weken ter inzage gelegen. Een kennisgeving hiervan is gepubliceerd in de Dinkellandvisie en 
Staatscourant van 3 januari 2013 en toegezonden aan de provincie Overijssel en het 
waterschap Regge en Dinkel. Binnen deze periode is één zienswijze ingediend. Naar 
aanleiding van deze zienswijze is aanvullend advies opgevraagd bij de gemeentelijke 
monumentencommissie. Dit advies en de gesprekken daarover met initiatiefnemers en 
gemeente hebben geleid tot een gewijzigde situering van de nieuwe woning. Reclamant heeft 
daarop besloten de zienswijze in te trekken. Het bestemingsplan kan nu ter besluitvorming 
aan de raad worden aangeboden. 

5.2  Economische uitvoerbaarheid

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

In het voorliggende geval wordt geen exploitatieovereenkomst gesloten tussen initiatiefnemer 
en de gemeente Dinkelland, daar er in dit plan geen sprake is van op de gemeente 
verhaalbare kosten. Met de initiatiefnemer is een planschadeovereenkomst gesloten, zodat 
eventuele planschadekosten verhaald kunnen worden op de initiatiefnemer. Het sluiten van 
een planschadeovereenkomst is conform artikel 6.4a Wro. 
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Hoofdstuk 6  Juridische toelichting

6.1  Standaardisering en digitalisering

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het 
plangebied en zijn juridisch bindend. Dit bestemmingsplan is opgezet conform de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) en het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro), zoals deze per 1 
juli 2008 gelden. Het plan is vergezeld van een verbeelding. Uitgangspunt is door het stellen 
van heldere toelichting en een duidelijk leesbare verbeelding, een zo goed mogelijke 
handhaafbaarheid te realiseren. De toetsingscriteria in de regels vormen een toetsingsgrond 
voor omgevingsvergunningen, afwijkingen, nadere eisen en wijzigingen. 

6.2  Planopzet en systematiek

De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een 
bestemmingsregeling, die (digitaal) bindend is voor overheid en burgers. Het 
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van een 
toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende deel, terwijl de 
toelichting geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat voor de 
uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen. 

De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de 
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik 
van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding (plankaart) heeft een rol voor 
toepassing van de regels, alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. 

6.3  Opbouw van de regels

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels 
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. 

De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende 
regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de 
orde komen. Voor de systematiek is aangesloten op de SVBP2008, zoals verplicht vanaf 1 
januari 2010. Dit houdt onder meer in dat het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. 

Navolgend wordt de systematiek, opbouw en indeling van de regels kort toegelicht. 

6.3.1  Inleidende regels

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

Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven 
wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de 
verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden.

6.3.2  Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

bestemmingsomschrijving: 

De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de 
aan de grond toegekende functies;
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bouwregels:

In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels 
geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd. 
Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding 
(plankaart);

afwijken van de bouwregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de bouwregels 
ten aanzien van het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;

specifieke gebruiksregels:

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan 
wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige 
gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is. 
Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking op de in de 
bestemmingsomschrijving genoemde functies;

afwijken van de gebruiksregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de 
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen.

6.3.3  Algemene regels

Anti-dubbeltelbepaling:

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld;

Algemene gebruiksregels:

Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in 
algemene zin;

Algemene afwijkingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te 
wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij 
toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;

Algemene wijzigingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te 
wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De criteria, 
die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 
aangegeven;

Overige regels:

Hier staan regels geformuleerd ten aanzien welstand en wegverkeerslawaai en er wordt de 
mogelijkheid geboden om nadere eisen aan aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing.

6.3.4  Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan 
(of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd 
met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal 
opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich mee dat voor een dergelijk 
bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden verleend. Burgemeester en wethouders 
kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het 
overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond 
en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag 
eveneens worden voortgezet;

Slotregel: 

Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. 
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6.4  Bestemmingen

Het plan kent één enkelbestemming, te weten:

Wonen: Artikel 3 
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen met daaronder begrepen 
beroep aan huis, inwoning en de daarbij behorende tuinen en erven, parkeervoorzieningen op 
eigen terrein, waterhuishoudkundige voorzieningen en gebouwen van algemeen nut. De 
vrijstaande hoofdgebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gesitueerd. Per 
bouwvlak is één woning toegelaten. De goot- en bouwhoogte bedragen 3,5 en 9 meter. 
Bijgebouwen zijn binnen en buiten het bouwvlak toegelaten. De goothoogte is vastgelegd op 
3 meter, de bouwhoogte dient ten minste 1 meter lager zijn dan de bouwhoogte van het 
hoofdgebouw. Binnen deze bestemming is een beroep aan huis mogelijk met een maximum 
van 40% van de oppervlakte van de woning en bijgebouw met een maximum van 45 m².
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Bijlagen
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek
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Ad Fontem 

T.a.v. Ewoud Rupert 

Hoofdstraat 43 

7625 PB  Zenderen 

Ons kenmerk : 11.220b1 

Betreft :   akoestisch onderzoek woning Akkerhuisweg 11a Saasveld 

Oldenzaal, 30 november 2011 

Geachte heer Rupert, 

Naar aanleiding van uw verzoek is nagegaan welke geluidbelasting optreedt op de gevels 

van 1 nieuw te bouwen woning op een perceel aan de Akkerhuisweg 11a Saasveld, 

gemeente Dinkelland, door wegverkeer (zie situatie als bijlage). Het plan bestaat uit de 

sloop van schuren en de bouw van 1 extra woning. 

 

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening 

van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch 

onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan de gevel van de geluidsgevoelige bestemming 

die vanwege de weg wordt ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de 

geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke geluidszone van de weg gesitueerd is. 

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een 

wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Wettelijke geluidszones van wegen : 

Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 m 

350 m 

350 m 

250 m 

400 m 

600 m 

 
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor : 

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2). 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2); 
De geplande woning ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde 

geluidszones, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Akkerhuisweg en de 

Beekdorpweg. 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v. 

een weg bedraagt 48 dB. 
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Geluidbeleid gemeente Dinkelland 

De gemeente Dinkelland heeft het beleid t.a.v. de voorkeursgrenswaarden en de ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelasting opgenomen in de “Handreiking beleid bij hogere 

grenswaarden” d.d. 18-12-06. 

De woning ligt in het gebied “buitengebied” van Weerselo met een ambitieklasse “rustig 43 

dB” en een bovengrens “onrustig 53 dB”. De ontheffingswaarden zijn opgenomen in de 

deelnota Hogere grenswaardenbeleid van mei 2008. 

De in dit beleid gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend 

zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van 

overwegende bezwaren van stedebouwkundige, landschappelijke of financiële aard. 

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de 

procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek. 

 

Berekening geluidbelasting 

De op de geplande woning invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een 

rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006, standaard-

methode I of II. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden methode I toegepast. 

Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van 

het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) 

en de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (woninggevel). 

 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van 

de verkeersgegevens in de toekomstige situatie over 10 jaar (2021). 

Van beide wegen zijn volgens de gemeente geen telgegevens of prognoses beschikbaar, 

de intensiteit is een raming op basis van het aantal woningen dat wordt ontsloten via de 

weg in een worse case. De Beekdorpweg takt zich ter hoogte van de woning af met de 

Akkerhuisweg. De wegen vormen geen route tussen dorpskernen of andere concentraties 

met veel verkeer (bijv campings, horeca enz). Op de wegen rijdt alleen 

bestemmingsverkeer naar en van de aanliggende percelen. In totaal gaat het om ca 20 

woningen waarvan het komende en gaande verkeer (gedeeltelijk) op de Beekdorpweg en 

Akkerhuisweg rijdt. Het aantal bewegingen per woning bedraagt gemiddeld 5 per etmaal 

oftewel 100 bewegingen/etmaal. Vanwege de agrarische functies van de percelen waarbij 

ook regelmatig vrachtwagens en andere lichte voertuigen komen wordt gerekend met een 

extra intensiteit van 100 bewegingen/etmaal. Omdat enig doorgaand verkeer niet is 

uitgesloten wordt in en worse case nog eens met 100 extra bewegingen gerekend 

waardoor het totaal aantal op 300 motorvoertuigen per etmaal komt waarvan 2.5% zwaar 

vrachtverkeer in de dagperiode. 

Voor de dag-,avond- en nachtuurintensiteit is een gemiddelde aangehouden van 

vergelijkbare rustige wegen. 

De gehanteerde weg- en verkeersgegevens zijn in tabel I opgenomen. 
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TABEL I: overzicht weg- en verkeersgegevens Beekdorpweg en Akkerhuisweg 

- etmaalintensiteit jaar 2021 (prognose weekdag) 

- dag/avond/nachtuurintensiteit % 

- lichte motorvoertuigen D/A/N % 

- middelzware vrachtwagens D/A/N % 

- zware vrachtwagens D/A/N % 

- rijsnelheid km/uur en wegdek 

- afstand woning – as Bentertsteeg 

- afstand woning – as Kemperdijk 

300 

6.8/3.25/0.63 

97/99/99 

0.5/-/- 

2.5/1/1 

60; glad asfalt 

54 m 

19 m 

 

De 48 dB geluidcontour van de Beekdorpweg en de Akkerhuisweg op een maatgevende 

waarneemhoogte van 4.5 m (verdieping) zonder rekening te houden met afscherming (zgn 

poldercontour) ligt op slechts 4 m uit de wegas. 

De woning ligt op een grotere afstand dan de berekende 48 dB contour van beide wegen 

zodat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. 

De kortste afstand van de woning tot de wegas bedraagt ca 51 m. Met deze afstand wordt 

zelfs tot een zeer hoge intensiteit van 7000 motorvoertuigen/etmaal de 

voorkeursgrenswaarde niet overschreden. Voor het aspect wegverkeerslawaai is sprake 

van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Het rekenblad met de weggegevens en het resultaat is als bijlage toegevoegd. 

 

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, 

Met vriendelijke groet, 

ing. Wim Buijvoets 

 

Bijlage : situatie en rekenblad 
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Deze schetsen geven gezamenlijk een goed beeld van het plan. 

 

 

 
Situering nieuwe burgerwoning Akkerhuisweg T811 

 

 

 
Aanzichten voorgevel en rechter zijgevel te bouwen woning (Building Design) 

 
Aanzichten linker zijgevel en achtergevel te bouwen woning (Building Design) 

 

Werkplek 2
Lijn

Werkplek 2
Tekstvak
51 m



Berekening geluidbelasting wegverkeerslawaai standaard methode I (RMG-2006) blad 1

Bouwplan : Woning Akkerhuisweg 11a Saasveld Projectnr 11.224
Adres of rekenpunt : gevel verdieping Datum :
Straatnaam : Beekdorpweg/Akkerhuisweg
Type wegdek : 0 DAB (referentie)
Jaartal verkeerscijfers :  Etm.intensiteit :  mtgvn daguurintensiteit 6,80% 20 mtvgn/u
Jaartal prognose : 2021 Etm.intensiteit : 300 mtgvn avonduurintensiteit 3,25% 10 mtvgn/u
Groeipercentage %  breedte hard gebied [m]: 2 nachtuurintensiteit 0,63% 2 mtvgn/u

Waarneemhoogte 4,5 m. Resultaten in dBA EDEN 62,0

Wegdek hoogte 0,0 m. Dafstand 7,4
Afstand weg 4,0 Coptrek 0,0 Dlucht 0,05
Kortste afstand r 5,5 m. Creflectie 0,0 Dbodem 1,26
Afstand kruispunt 0,0 m. Czichthoek 0,0 Dmeteo 0,14
Afstand obstakel 0,0 m. Ctotaal 0,0 Dtotaal 8,8
Bodemfactor 0,50 LDEN 53,2

Objectfractie 0,00 aftrek 5
Zichthoek 127 grenswaarde 48 dB LDEN 48 overschrijding nvt dB  

Emissiegegevens
snelh (VCwegdek verdeling int. (Q) emissie verdeling int. (Q) emissie verdeling int. (Q) emissie
km/uur [dB] % mvtgn/u [dBA] % mvtgn/u [dBA] % mvtgn/u [dBA]

lichte mtgvn 60 97,00% 19,8 61,1 99,00% 9,7 58,0 99,00% 1,9 50,9
middelzware mtvgn 60 0,50% 0,1 44,2 0,00% 0,0 14,0 0,00% 0,0 6,9
zware mtvgn 60 2,50% 0,5 54,1 1,00% 0,1 46,9 1,00% 0,0 39,8
bromfiets 0 - 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0
motorfiets 60 - 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0
totaal 100% 20,4 62,0 100% 9,8 58,3 100% 1,9 51,2

Straatnaam : Bentertsteeg/Kemperdijk
Type wegdek : 0 DAB (referentie)
Jaartal verkeerscijfers :  Etm.intensiteit :  mtgvn daguurintensiteit 6,80% 476 mtvgn/u
Jaartal prognose : 2021 Etm.intensiteit : 7000 mtgvn avonduurintensiteit 3,25% 228 mtvgn/u
Groeipercentage %  breedte hard gebied [m]: 2 nachtuurintensiteit 0,63% 44 mtvgn/u

Waarneemhoogte 4,5 m. Resultaten in dBA EDEN 75,7

Wegdek hoogte 0,0 m. Dafstand 17,1
Afstand weg 51,0 Coptrek 0,0 Dlucht 0,35
Kortste afstand r 51,1 m. Creflectie 0,0 Dbodem 4,16
Afstand kruispunt 0,0 m. Czichthoek 0,0 Dmeteo 1,13

Afstand obstakel 0,0 m. Ctotaal 0,0 Dtotaal 22,7
Bodemfactor 0,96 LDEN 53,0

Objectfractie 0,00 aftrek 5
Zichthoek 127 grenswaarde 48 dB LDEN 48 overschrijding nvt dB 

dagperiode avondperiode nachtperiode
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Building Design 
Architectuur BV op een deel van het terrein aan de Akkerhuisweg 1 in Saasveld door Kruse 
Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van een woning. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de 
omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van de NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de locatie 
als onverdacht kan worden beschouwd. De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5740, "Bodem. 
Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek". 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de 
locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in oktober 2011 conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001 
en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu 
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de (gecorrigeerde) achtergrond-
waarden (AW 2000) of de geldende achtergrondwaarden (indien deze door de betreffende 
gemeente zijn vastgesteld) en de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet 
verontreinigingen aanwezig zijn. De in het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken 
met de streef- en interventiewaarden.  
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Akkerhuisweg 1 op circa 1.5 kilometer ten noorden 
van de bebouwde kom van Saasveld en ongeveer 2.5 kilometer ten westen van Weerselo. 
Het terrein heeft de coördinaten x = 252.78 en y = 486.18 en is kadastraal bekend als: 
gemeente Weerselo, sectie T, nummer 810. 
 
Bebouwing en verharding 
Op het terrein bevinden zich een woonboerderij met aanpandige stallen en een schuur. De 
omgeving van de onderzoekslocatie heeft eveneens een agrarische bestemming. De 
onderzoekslocatie valt binnen de bestaande schuur (berging / kapschuur / opslag van 
materieel) en is verhard met klinkers.  
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen om een nieuwe woning te bouwen ter vervanging van de schuur (berging/ 
kapschuur / opslag van materieel). In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de 
aanvraag van de omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de 
bodemkwaliteit op het te bebouwen terreindeel. De onderzoekslocatie is bebouwd en verhard 
met klinkers. De onderzoekslocatie omvat circa 200 m². 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn tevens twee situatie-
schetsen opgenomen. De eerste is een kopie van de bouwtekening en op de tweede schets 
zijn de boorlocaties weergegeven. 
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging aanwe-
zig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij Building Design Architectuur BV en bij de 
heer Paus (eigenaar). Tevens is informatie opgevraagd bij mevrouw M. Brill van de gemeente 
Dinkelland. Daarnaast is gebruik gemaakt van de historische informatie uit een eerder door 
Kruse uitgevoerd bodemonderzoek op de locatie. De volgende informatie is verzameld: 
- De locatie is gelegen in een agrarisch gebied. 
- Voor zover bekend is er op het te bebouwen terreindeel nooit sprake geweest van opslag in 

tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. 
- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor 

werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 
- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 

De oprit ten noorden van de onderzoekslocatie is gelegen op een puinlaag van 5 meter. 
Volgens de heer Paus bevindt zich hierin geen asbest. Dit deel van de locatie vormt geen 
onderdeel van de onderzoekslocatie.  

- Er heeft in 2007 reeds een bodemonderzoek plaatsgevonden op de onderzoekslocatie, op 
circa 25 meter van de huidige onderzoekslocatie (Kruse Milieu BV, verkennend 
bodemonderzoek d.d. oktober 2007 met projectcode: 07034310). Uit de resultaten van dit 
bodemonderzoek bleek het volgende: 
- de bovengrond is niet verontreinigd; 
- de ondergrond is licht verontreinigd met cadmium en sterk verontreinigd met arseen; 
- het grondwater is licht verontreinigd met arseen. 

Het gehalte arseen in de ondergrond overschreed de interventiewaarde. Verwacht werd dat 
dit te wijten is aan de aangetroffen uiterst oer- en roesthoudende lagen in de ondergrond. 
Nader onderzoek werd niet nodig geacht.   
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- De locatie ligt op geringe afstand ten westen van het glaciale dal Weerselo - Manderveen 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 14 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat 
  behoort tot de formatie van Twente. Deze laag is ter plaatse ongeveer 10 meter dik. Het 
  doorlatend vermogen bedraagt circa 100 m²/dag. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.0 meter onder het maaiveld. Het freatische 
  grondwater stroomt in westelijke richting. 
- In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevindt zich geen waterwingebied of 
  oppervlaktewater, waarvan invloed wordt verwacht op de lokale grondwaterstand of 
  grondwaterstromingsrichting. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de 
locatie, kunnen geen specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen. De hypothese 
"onverdachte locatie" uit NEN 5740 zal daarom in dit onderzoek worden gehanteerd. Deze 
hypothese gaat er vanuit dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden 
gemeten. In de norm NEN 5740 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. 
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking 
tot asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Door de veldwerker, 
die een cursus asbestherkenning heeft gevolgd, zal tijdens het veldwerk zintuiglijk aandacht 
besteed worden aan de aanwezigheid van asbest op en in de bodem. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als 

de zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 
tot 100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 
mg/kg droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke 
achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit 
NEN 5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en 
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001 en 2002, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terreindeel van circa 200 m² worden in totaal 4 boringen verricht, waarvan 2 tot 0.50 
eter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. 
 
Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één 
diepe boring overeenkomstig NVN 5766 afgewerkt tot peilbuis. De peilbuis wordt zoveel 
mogelijk centraal op de onderzoekslocatie geplaatst. Wanneer binnen 5.0 meter onder het 
maaiveld geen grondwaterhoudende bodemlaag wordt aangetroffen, blijft het plaatsen van 
een peilbuis achterwege. 
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De boringen worden over het te onderzoeken terreindeel verdeeld. Van elke boring wordt de 
samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt 
tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken zoals 
afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Chemische analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door ACMAA BV te Hengelo, een door de Raad 
voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. Voor het 
uitvoeren van deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang drie 
(meng)monsters samengesteld. De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis 
van de zintuiglijke waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De 
samenstelling van de mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In de onderstaande 
tabel is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Chemisch analysepakket per monster. 

Monster Chemisch analysepakket 

Bovengrond 
Ondergrond 

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

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

 
Algemene opmerkingen 
- De gehalten lutum en organische stof worden geschat op basis van de zintuiglijke 

waarnemingen. Indien noodzakelijk geacht, worden deze gehalten eveneens analytisch 
bepaald. 

- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om 
verstoring van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 

- De zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater worden 
in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse vindt eveneens in 
het veld plaats. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld aan de hand van de gecorrigeerde 
achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen in de bodem uit de 
Circulaire bodemsanering 2009 en tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het 
ministerie van VROM (nu: I & M).  
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als in een (meng)monster een component 
aanwezig is met een concentratie hoger dan de (gecorrigeerde) achtergrondwaarde (AW 
2000) of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in oktober 2011 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De veld-
werker is conform SIKB BRL 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/03). Er 
zijn op 17 oktober 2011 vier boringen verricht met behulp van een Edelmanboor. De situering 
van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: onder een laagje 
matig grof ophoogzand wordt tot een diepte van circa 0.5 m-mv matig fijn, zwak tot matig siltig, 
matig humeus zand opgeboord. Hieronder wordt tot einde boordiepte (3.2 m-mv) matig grof 
zand aangetroffen. In de grond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn 
plaatselijk zintuiglijk waarnemingen gedaan en bodemvreemde materialen waargenomen, die 
mogelijk duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Deze zijn in 
onderstaande tabel 2 weergegeven. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

1 0.20 - 0.50 Sporen puin 

2 0.50 - 1.50 
1.50 - 2.20 

Matige olie-water reactie, zwakke olie-aromatengeur 
Sporen puin, zwak kolengruishoudend 

3 0.20 - 0.40 
0.40 - 0.70 
0.70 - 0.75 

Sporen puin 
Sterk puinhoudend 
Boring gestaakt op puin 

 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie 
van de boringen zijn de mengmonsters samengesteld zoals in tabel 3 staat omschreven.  
In verband met de aangetoonde olie-aromatengeur en de matige olie-waterreaktie is 
aanvullend, in overleg met de opdrachtgever, van deze verdachte bodemlaag een separaat 
monster ter analyse op minerale olieprodukten aangeboden aan het laboratorium. 
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Tabel 3: Samenstelling mengmonsters 

Mengmonster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) 

BG  1 en 2 
3 

0.2 - 0.5 
0.2 - 0.4 

OG  1 
2 

0.5 - 1.5 
1.5 - 2.2 

Boring 2 (1.0 - 1.5) 2 1.0 - 1.5 
 
Boring 1 is doorgezet tot circa 3.2 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. De peilbuis bestaat uit een filter 
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Rondom het filter, met een 
diameter van 28 x 32 mm, is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort 
om directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is 
opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is uit de peilbuis drie keer de 
natte boorgatinhoud opgepompt.  
 
Op 25 oktober 2011 is de peilbuis opnieuw grondig doorgepompt voor het nemen van het 
grondwatermonster. De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Toestroming  

1 2.2 - 3.2 1.37 6.3 290 Goed 
 
De waarde voor de pH wordt normaal geacht. De EC-waarde wordt als verhoogd beschouwd. 
 
 

4.3 Resultaten van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn uitge-
voerd op mengmonsters; de gehaltes kunnen derhalve hoger zijn in de individuele monsters. 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage III. Deze analyseresultaten worden getoetst 
aan de gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden. Voor de correctie van de 
achtergrond- en interventiewaarden zijn voor de bovengrond de analytisch bepaalde gehalten 
lutum en organisch stof gehanteerd. Opgemerkt dient te worden dat de gehalten lutum en 
organische stof van de ondergrond niet analytisch zijn bepaald en dat voor de gehalten lutum 
en organisch stof de ondergrenzen voor de correcties zijn gehanteerd (2% lutum en 2% 
organische stof). Door ons bureau is een toetsing uitgevoerd van de gemeten concentraties 
aan de gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn 
eveneens opgenomen in bijlage III.  
 
In het bovengrondmengmonster en in het grondwater zijn enkele licht verhoogde concentraties 
aangetoond, die zijn weergegeven in tabel 5. In de ondergrond en in het separate 
grondmonster zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
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Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof en/of μg/l). 

Monster Component Aangetroffen 
concentratie 

Achtergrond en/of 
Streefwaarde* 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond Minerale olie 110 44 1150 

Grondwater Barium 130 50 625 
* AW2000 
 
In de derde kolom van tabel 5 wordt de volgende codering toegepast: 
Cursief  :  Overschrijding van de achtergrond- en/of streefwaarde. 
Onderstreept :  Overschrijding van de tussenwaarde. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele (zeer) lichte verontreinigingen 
aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de 
analyseresultaten. 
 
Bovengrond - Minerale olie 
Een oorzaak voor de aangetoonde lichte minerale olieverontreiniging is niet direkt te geven, 
maar kan mogelijk gevonden worden in lekverliezen van opgeslagen rollend materieel. Ter 
plaatse van boring 2 is zintuiglijk in de ondergrond van 0.5 tot 1.5 m-mv een matige olie-water 
reactie waargenomen en een zwakke olie-aromatengeur. In dit separate grondmonster is geen 
verhoogd minerale oliegehalte aangetoond. Aangezien de tussenwaarde niet wordt 
overschreden is nader onderzoek niet nodig.  
 
Grondwater - Barium 
Het aangetoonde licht verhoogde gehalte aan barium in het grondwater is mogelijk te wijten 
aan een (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de grond zijn roest- en/of oerhoudende 
lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem.  
Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden is nader onderzoek niet nodig.  
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Building Design Architectuur BV is in een verkennend bodemonderzoek de 
bodem onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 200 m² aan de Akkerhuisweg 1 te 
Saasveld. De aanleiding voor het bodemonderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de 
voorgenomen nieuwbouw van een woning. 
 
Het terrein is beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er 4 boringen verricht, waarvan één tot 
3.2 meter diepte. Er is één boring afgewerkt tot peilbuis. De bodemopbouw ter plaatse van de 
onderzoekslocatie is globaal als volgt: onder een laagje matig grof ophoogzand wordt matig 
fijn zand opgeboord. In de ondergrond wordt overwegend matig grof zand aangetroffen. Ter 
plaatse van boring 2 wordt van 2.2 m-mv tot einde boordiepte (2.5 m-mv) sterk zandige slib 
opgeboord. In de grond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Ter plaatse van 
boring 2 is in de ondergrond een matige olie-water reactie waargenomen en een zwakke olie-
aromatengeur. In boringen 1, 2 en 3 zijn puindeeltjes aangetoond waarbij boring 3 is gestaakt 
in verband met de aanwezigheid van puin. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbest-
verdachte materialen waargenomen. Het freatische grondwater is in peilbuis 1 aangetroffen op 
1.37 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie; 
- de ondergrond is niet verontreinigd; 
- boring 2 (1.0 - 1.5) is niet verontreinigd met minerale oliecomponenten; 
- het grondwater is licht verontreinigd met barium. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, gezien de aangetoonde lichte 
verontreinigingen in de bovengrond en in het grondwater. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele lichte verontreinigingen aangetoond. Voor 
een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4.  
De ondergrond is niet verontreinigd. De zintuiglijk matig verontreinigde boring 2 (1.0 - 1.5) is 
niet verontreinigd met minerale oliecomponenten. 
 
Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet 
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. 
 
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).  
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
nieuwbouwplannen aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren.  De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en 
toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
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Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek 
is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel 
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de 
geldende wet- en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt 
aantal boringen verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of 
aangrenzende percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 



 

Kruse Milieu BV    Project: 11052710                     Pagina 11 van 11 

6 Literatuur 
 
Kruse Milieu BV, verkennend bodemonderzoek d.d. oktober 2007 met projectcode: 07034310 
 
NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
grond”, NNI Delft, mei 2003 
 
NEN 5725, “Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend 
en nader onderzoek”, NNI Delft, januari 2009 
 
NEN 5740, “Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”, NNI Delft, januari 2009 
 
NEN 5897, “Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2005 
 
Circulaire bodemsanering 2009, Ministerie van VROM, 1 april 2009 
 
Tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit, Ministerie van VROM, oktober 2009  
 
“Bouwen op verontreinigde grond,” uitgave van VNG, Den Haag, 1995 
 
Topografische kaarten, Topografische Dienst Emmen, 2005 
 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft 
 
Kaarten grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel (behorende bij de PMV Overijssel), 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, Zwolle, november 2000 
 
www.overijssel.nl, digitale kaarten en feiten: bodematlas en kaart 
grondwaterbeschermingsgebieden 
 
www.ahn.nl  
 
www.watwaswaar.nl 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

Bijlage I 
Regionale ligging locatie (1:25000) 

Overzichtstekening  
Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties (1:500) 

 
 

 



Topografische kaart 1:25.000 
 
 

 
 
 
 

Onderzoekslocatie 





Building Design Architectuur

:  11052710
:  1:500 (A4-formaat)
:  November 2011

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren
www.krusegroep.nl

0546 - 639663
0546 - 639662

Tel:
Fax:

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV
0 25

N
Akkerhuisweg 1
7597 LE  Saasveld

Verkennend bodemonderzoek

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte
= Peilbuis

= Onderzoekslocatie 

= Boring tot 1.0 meter diepte

A
kk

er
hu

is
w

eg

1
2

4

3

klinkers

beton

oprit

    onderzoekslocatie
     Kruse Milieu BV
projectnummer 07034310



 

 

 
 
 
 
 
 Bijlage II 
 Boorstaten 



Projectcode: 11052710 Lokatie: Akkerhuisweg 1 - SaasveldOpdrachtgever: BDA

Boring: 1
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtgrijs, 
ophoogzand20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donker grijsbruin

50

Zand, matig grof, grijsbeige

150

Zand, matig grof, licht bruingrijs

170

Zand, matig grof, lichtgrijs

320

Boring: 2
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtgrijs, 
ophoogzand20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, bruinzwart

50

Zand, matig grof, sporen 
teelaarde, matige olie-water 
reactie, zwakke olie 
aromatengeur, donker bruingrijs

150

Zand, matig grof, sporen puin, 
geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs

220

Zand, matig fijn, geen olie-water 
reactie, zwart

250

Boring: 3
0

50

1

2

klinker0

8

Zand, matig grof, sporen oer, 
lichtgrijs, ophoogzand20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
donker beigebruin, geroerd40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
puinhoudend, donkerbruin, 
geroerd70

boring gestaakt op puin75

Boring: 4
0

50

1

klinker0

8

Zand, matig grof, sporen oer, 
lichtgrijs, ophoogzand

60

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



Eenheid 1 2 3Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++ +

S Droge stof % (m/m)DIV-DS-G01 85,990,0 86,8

S Organische stof % van ds (1) (4)DIV-ORG-G01 2,3 1,5

S Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van dsDIV-LUT-G01 2,7

Metalen

S Barium mg/kg dsICP-BEP-01 <1021

S Cadmium mg/kg dsICP-BEP-01 <0,30<0,30

S Kobalt mg/kg dsICP-BEP-01 <3,0<3,0

S Koper mg/kg dsICP-BEP-01 <5,012

S Kwik mg/kg dsMet-Hg-01 <0,10<0,10

S Lood mg/kg dsICP-BEP-01 <1011

S Molybdeen mg/kg dsICP-BEP-01 <1,5<1,5

S Nikkel mg/kg dsICP-BEP-01 <5,0<5,0

S Zink mg/kg dsICP-BEP-01 <1039

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

S Benzeen mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S Tolueen mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S Ethylbenzeen mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S Xyleen (som meta + para) mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S 2-Xyleen (ortho-Xyleen) mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S Xylenen (som) mg/kg ds (5,3)GC-VLUCHTIG-01 0,070

S Naftaleen mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

Minerale olie

S Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds (2)GC3-OLIE-01 <38110 <38

Minerale olie C10 - C12 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <20<20 <20

Minerale olie C12 - C22 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <20<20 <20

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Kruse Milieu B.V.

Aanvrager Dhr. J.L. Kienstra

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 51:

Postcode en plaats 7650 AB Tubbergen:

Pagina: 1 van 4

Opdrachtcode 11052710

Rapportnummer P111000744 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Akkerhuisweg 1 - Saasveld:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 18-10-2011

Startdatum 18-10-2011

:

:

Datum rapportage 24-10-2011:

Resultaten:

Nr.

1

2

3

Labnr.

M111003544

M111003545

M111003546

Monsteromschrijving

BG - Boring 1, 2 en 3

OG - Boring 1 en 2

Boring 2 (1.0-1.5)

Monstersoort

Grond

Grond

Grond

Datum bemonstering

17-10-2011

17-10-2011

17-10-2011

:

:

:

:

:

:

Zie volgende pagina

Labcomcode: 1110032KG:



Parameter Eenheid 1 2 3Intern ref.nr.

Minerale olie

Minerale olie C22 - C30 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <2055 <20

Minerale olie C30 - C40 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <2041 <20

Chromatogram -+ -

Polychloorbifenylen

S PCB 28 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010

S PCB 52 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010

S PCB 101 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010

S PCB 118 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010

S PCB 138 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010

S PCB 153 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010

S PCB 180 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010

S PCB (som 7) mg/kg ds (3) (3)LV-GCMS-01 0,00490,0049

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)

S Naftaleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05<0,05

S Fenanthreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,07

S Anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05<0,05

S Fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,19

S Benzo(a)anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,09

S Chryseen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,11

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05<0,05

S Benzo(a)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,11

S Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,08

S Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,09

S Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds (3) (3)HPLC-PAK-02 0,350,86

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.
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2 = Het patroon duidt op een middelzware en zware oliefractie.

3 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

4 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het lutum gehalte in de Nederlandse

bodem.

5 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS

Verpakkingen bij monster:  M111003544 ( BG - Boring 1, 2 en 3 ) 

1 AM7299500.50.2

2 AM7294770.50.2

3 AM7294090.40.2

Verpakkingen bij monster:  M111003545 ( OG - Boring 1 en 2 ) 

1 AM7294551.51

1 AM72946810.5

2 AM72948021.5

2 AM7294722.22

Verpakkingen bij monster:  M111003546 ( Boring 2 (1.0-1.5) ) 

2 AM7294751.51

Hoofd lab. ing. H. Punte

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.
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Gegevens:

Opdrachtcode

Verdunning

Monsternaam

Monstersoort

Opdracht omschr.

Monstercode

Opdrachtgever

Aanvrager

Bestandsnaam

Datum

11052710

Akkerhuisweg 1 - Saasveld

BG - Boring 1, 2 en 3

Grond

1

M111003544

Kruse Milieu B.V.

Dhr. J.L. Kienstra

S19J034.TX0

20-10-2011

C8-C10  = 1.110 - 2.258 min.

C10-C12 = 2.258 - 3.334 min.

C12-C22 = 3.334 - 5.940 min.

C22-C30 = 5.940 - 7.310 min.

C30-C40 = 7.310 - 8.697 min.

Karakterisering olie naar alkaantraject:

C9  -C14  benzine

C10-C16  kerosine en petroleum

C10-C28  diesel en gasolie

C20-C36  motorolie

C10-C36  stookolie

Bijlage Chromatogram

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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Eenheid 1Intern ref.nr.

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-W01 +

S Barium µg/lICP-BEP-01 130

S Cadmium µg/lICP-BEP-01 <0,3

S Kobalt µg/lICP-BEP-01 <2,0

S Koper µg/lICP-BEP-01 <5,0

S Kwik µg/lMet-Hg-01 <0,05

S Lood µg/lICP-BEP-01 <5,0

S Molybdeen µg/lICP-BEP-01 <5,0

S Nikkel µg/lICP-BEP-01 <5,0

S Zink µg/lICP-BEP-01 12

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

S Benzeen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20

S Tolueen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20

S Ethylbenzeen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20

S Xyleen (som meta + para) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10

S 2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10

S Xylenen (som) µg/l (1,2)GC-VLUCHTIG-01 0,14

S Styreen (Vinylbenzeen) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20

S Naftaleen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,05

Minerale olie

S Minerale olie C10 - C40 µg/lGC3-OLIE-01 <50

Minerale olie C10 - C12 µg/lGC3-OLIE-01 <50

Minerale olie C12 - C22 µg/lGC3-OLIE-01 <50

Minerale olie C22 - C30 µg/lGC3-OLIE-01 <50

Minerale olie C30 - C40 µg/lGC3-OLIE-01 <50

Chromatogram -
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Parameter Eenheid 1Intern ref.nr.

Vluchtige organische halogeen verbindingen

S Dichloormethaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20

S 1,1-Dichloorethaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,50

S 1,2-Dichloorethaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10

S 1,1-Dichlooretheen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10
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S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS

2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.
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Opdrachtcode 11052710 
Aanvrager Ing. J.L. Kienstra 
Project omschrijving Akkerhuisweg 1 - Saasveld 
Datum aangeleverd 25-10-2011 
Datum gereed 28-10-2011 
 
1 M111005053 Grondwater Grondwater - Peilbuis 1 
 
 

Parameter Eenheid */- 1 S T I 
Mvb. SIKB AS3000    +    
Metalen 
Barium µg/l *  130 50 338 625 
Cadmium µg/l -  <0.3 0.40 3.2 6.0 
Kobalt µg/l -  <2.0 20 60 100 
Koper µg/l -  <5.0 15 45 75 
Kwik µg/l -  <0.05 0.050 0.17 0.30 
Lood µg/l -  <5.0 15 45 75 
Molybdeen µg/l -  <5.0 5.0 153 300 
Nikkel µg/l -  <5.0 15 45 75 
Zink µg/l -  12 65 433 800 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen µg/l -  <0.20 0.20 15 30 
Tolueen µg/l -  <0.20 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen µg/l -  <0.20 4.0 77 150 
Xyleen (som meta + para) µg/l   <0.10    
2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l   <0.10    
Xylenen (som) µg/l -  0.14 0.20 35 70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l -  <0.20 6.0 153 300 
Naftaleen µg/l (-)  <0.05 0.010 35 70 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 µg/l -  <50 50 325 600 
Minerale olie C10 - C12 µg/l   <50    
Minerale olie C12 - C22 µg/l   <50    
Minerale olie C22 - C30 µg/l   <50    
Minerale olie C30 - C40 µg/l   <50    
Chromatogram        
Vluchtige organische halogeen verbindingen 
Dichloormethaan µg/l (-)  <0.20 0.010 500 1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l -  <0.50 7.0 454 900 
1,2-Dichloorethaan µg/l -  <0.10 7.0 204 400 
1,1-Dichlooretheen µg/l (-)  <0.10 0.010 5.0 10 
Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0.10    
Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0.10    
1,1-Dichloorpropaan µg/l   <0.10    
1,2-Dichloorpropaan µg/l   <0.10    
1,3-Dichloorpropaan µg/l   <0.10    
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l -  <0.10 6.0 203 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l (-)  <0.10 0.010 5.0 10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l (-)  <0.10 0.010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l (-)  <0.10 0.010 65 130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l -  <0.10 24 262 500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l (-)  <0.10 0.010 20 40 
Vinylchloride µg/l (-)  <0.10 0.010 2.5 5.0 
Tribroommethaan (Bromoform) µg/l -  <0.50   630 
Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l (-)  0.14 0.010 10 20 
Dichloorethenen (som) µg/l   0.21    
Dichloorpropanen (som) µg/l -  0.21 0.80 40 80 
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 



 
Opdrachtcode 11052710 
Aanvrager Ing. J.L. Kienstra 
Project omschrijving Akkerhuisweg 1 - Saasveld 
Datum aangeleverd 18-10-2011 
Datum gereed 24-10-2011 
 
1 M111003544 Grond BG - Boring 1, 2 en 3: 1(0.2-0.5) + 2(0.2-0.5) + 3(0.2-0.4) 
 
 

Parameter Eenheid */- 1 A T I 
Mvb. SIKB AS3000    +    
Droge stof % (m/m)   90.0    
Organische stof % van ds   2.3    
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds   2.7    
Metalen 
Barium mg/kg ds -  21   258 
Cadmium mg/kg ds -  <0.30 0.36 4.0 7.7 
Kobalt mg/kg ds -  <3.0 4.6 31 58 
Koper mg/kg ds -  12 20 58 95 
Kwik mg/kg ds -  <0.10 0.11 13 25 
Lood mg/kg ds -  11 32 188 343 
Molybdeen mg/kg ds -  <1.5 1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds -  <5.0 13 24 36 
Zink mg/kg ds -  39 62 189 317 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds *  110 44 597 1150 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <20    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds   <20    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds   55    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds   41    
Chromatogram        
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 52 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 101 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 118 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 138 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 153 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 180 mg/kg ds   <0.0010    
PCB (som 7) mg/kg ds (-)  0.0049 0.0046 0.12 0.23 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds   <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds   0.07    
Anthraceen mg/kg ds   <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds   0.19    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   0.09    
Chryseen mg/kg ds   0.11    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds   0.11    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0.08    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0.09    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds -  0.86 1.5 21 40 
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: BG - Boring 1, 2 en 3 
Lutum: 2.7% van droge stof en organische stof: 2.3% van droge stof. 



 
Opdrachtcode 11052710 
Aanvrager Ing. J.L. Kienstra 
Project omschrijving Akkerhuisweg 1 - Saasveld 
Datum aangeleverd 18-10-2011 
Datum gereed 24-10-2011 
 
1 M111003545 Grond OG - Boring 1 en 2: 1(0.5-1) + 1(1-1.5) + 2(1.5-2) + 2(2-2.2) 
 
 

Parameter Eenheid */- 1 A T I 
Mvb. SIKB AS3000    +    
Droge stof % (m/m)   85.9    
Metalen 
Barium mg/kg ds -  <10   237 
Cadmium mg/kg ds -  <0.30 0.35 4.0 7.6 
Kobalt mg/kg ds -  <3.0 4.3 29 54 
Koper mg/kg ds -  <5.0 19 56 92 
Kwik mg/kg ds -  <0.10 0.10 13 25 
Lood mg/kg ds -  <10 32 184 337 
Molybdeen mg/kg ds -  <1.5 1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds -  <5.0 12 23 34 
Zink mg/kg ds -  <10 59 181 303 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds -  <38 38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <20    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds   <20    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds   <20    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds   <20    
Chromatogram        
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 52 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 101 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 118 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 138 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 153 mg/kg ds   <0.0010    
PCB 180 mg/kg ds   <0.0010    
PCB (som 7) mg/kg ds (-)  0.0049 0.0040 0.10 0.20 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds   <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds   <0.05    
Anthraceen mg/kg ds   <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds   <0.05    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   <0.05    
Chryseen mg/kg ds   <0.05    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds   <0.05    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   <0.05    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   <0.05    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds -  0.35 1.5 21 40 
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: OG - Boring 1 en 2 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. 



 
Opdrachtcode 11052710 
Aanvrager Ing. J.L. Kienstra 
Project omschrijving Akkerhuisweg 1 - Saasveld 
Datum aangeleverd 18-10-2011 
Datum gereed 24-10-2011 
 
1 M111003546 Grond Boring 2 (1.0-1.5): 2(1-1.5) 
 
 

Parameter Eenheid */- 1 A T I 
Mvb. SIKB AS3000    +    
Droge stof % (m/m)   86.8    
Organische stof % van ds   1.5    
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen mg/kg ds (-)  <0.05 0.040 0.13 0.22 
Tolueen mg/kg ds (-)  <0.05 0.040 3.2 6.4 
Ethylbenzeen mg/kg ds (-)  <0.05 0.040 11 22 
Xyleen (som meta + para) mg/kg ds   <0.05    
2-Xyleen (ortho-Xyleen) mg/kg ds   <0.05    
Xylenen (som) mg/kg ds -  0.070 0.090 1.7 3.4 
Naftaleen mg/kg ds   <0.05    
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds -  <38 38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <20    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds   <20    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds   <20    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds   <20    
Chromatogram        
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: Boring 2 (1.0-1.5) 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 1.5% van droge stof. 



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2006. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB's Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK's Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
 



   

Bijlage 3  Watertoets

 

bestemmingsplan Buitengebied, Akkerhuisweg (naast 1/1a) in Saasveld 

NL.IMRO.1774.BUIBPAKKERHUISW1-0401   77



Code: 20120911-5-5381
Datum: 2012-09-11

 

Geachte heer/mevrouw Ewoud Rupert,

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

STANDAARD WATERPARAGRAAF

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

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Akkerhuisweg 1a.

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.

Het Waterschap Regge en Dinkel heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan
2010-2015. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Regge en Dinkel een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet
worden gehouden.

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

Watersysteem

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

Afvalwaterketen

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



stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is
oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding

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

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):

● een gemengd stelsel
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater

ja
● hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

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

Aanleghoogte van de bebouwing

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

Watertoetsproces

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

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

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

 

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl
Dit document is gegenereerd via de website www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van
het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.
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informatie over de watertoets van Regge en Dinkel kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.wrd.nl. Mocht u
specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0546-832525. U kunt
ook een email sturen naar info@wrd.nl. Uit deze toets volgt de korte procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Uw gegevens:
Naam van het project: "Akkerhuisweg 1a"
Omschrijving van het plan:
Sloop loonwerkhal tbv bouw woning in kader van Rood voor Rood-regeling.

Locatiegegevens:
Straat: Akkerhuisweg 1a
Postcode:
Kadastraal: gemeente Weerselo, sectie T, nummer 811
Oppervlakte plangebied: 2589

Is het plan eerder ingezonden: ja

Naam aanvrager: Ewoud Rupert
Organisatie: Ad Fontem
e-mailadres aanvrager: e.rupert@ad-fontem.nl

Adres aanvrager: Hoofdstraat 43
7625 PB
Zenderen

Gegevens gemeente:
Plan ligt in gemeente: Dinkelland
Contactpersoon bij gemeente: Koen Klieverik
Telefoonnummer contactpersoon: 0541-854100
e-mailadres contactpersoon: k.klieverik@dinkelland.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Dinkelland

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee



Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

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

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

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

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering van 10cm of meer tot gevolg?
nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de korte procedure

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?
Nee

Ligt het plan in een intrekgebied van de drinkwaterwinning?
nee

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Vinden er binnen het plan agrarische activiteiten plaats?
nee

Gaat er grondwater onttrokken worden in het plan (tijdelijk of permanent)?
nee

Opmerkingen bij het plan
-

Verklaring

Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.



© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl

Dit document is gegenereerd via de website www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van
het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.



   

Bijlage 4  Quickscan flora en fauna
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Samenvatting 
 

In opdracht van Fontem Juridisch Bouwadvies heeft Hamabest BV op een perceel aan 
de Akkerhuisweg 1a te Saasveld (gemeente Dinkelland) een quickscan uitgevoerd in 
het kader van de Flora‐ en faunawet en overige vigerende natuurwetgeving. 
 
De aanleiding voor het uitvoeren van onderhavige quickscan is de gewenste realisatie 
van een woning met bijgebouw. 
 
Het plangebied is gelegen op circa 3 kilometer ten noorden van de kern van Saasveld 
en betreft een bebouwd perceel.  
 
Onderhavige quickscan is gebaseerd op bronnenonderzoek en een veldbezoek.  
Dit veldbezoek heeft op 21 november 2011 plaatsgevonden.  
 
Op basis van onderhavige quickscan is beoordeeld of er voor de voorgenomen ingreep 
in het plangebied procedurele gevolgen zijn betreft de Flora‐ en faunawet en overige 
vigerende relevante wetgeving. 
 

Vogels 

Binnen het plangebied zijn potentiële broedlocaties aanwezig voor diverse (algemeen 
voorkomende) soorten.  
 De sloop‐ en rooiwerkzaamheden zullen buiten het broedseizoen moeten 

plaatsvinden (hoofdstuk 6; vogels). 
 Er kan in de nieuwe kapschuur of in één van de bomen in de directe omgeving een 

extra steenuilenkast worden opgehangen ter vervanging van de roestplaats 
(hoofdstuk 6; vogels en bijlage één). 

 Er kunnen verblijfplaatsen voor de huismus gecreëerd worden in de nieuwe 
woning (hoofdstuk 6; vogels en bijlage twee). 

Flora‐ en faunawet 

Er zijn verder geen streng en strikt beschermde plant‐ en diersoorten aangetroffen 
binnen het plangebied.  
Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de huidige situatie 
geen procedurele gevolgen zijn, mits voldaan wordt aan de aangegeven voorwaarden 
en de gedragscode uit de Flora‐ en faunawet goed wordt nageleefd. 

 
Ten aanzien van de ingrepen is nog een algemeen geldende voorwaarde vanuit de 
Flora‐ en faunawet van toepassing: 
Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora‐ en faunawet dient bij de 
uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in 
het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van 
werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige planten en 
dieren. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet 
opzettelijk worden gedood.  
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1 Inleiding 

In opdracht van Fontem Juridisch Bouwadvies heeft Hamabest BV op een perceel aan 
de Akkerhuisweg 1a te Saasveld (gemeente Dinkelland) een quickscan uitgevoerd in 
het kader van de Flora‐ en faunawet en overige vigerende natuurwetgeving. 
 

1.1 Aanleiding 

De aanleiding voor het uitvoeren van onderhavige quickscan is de gewenste realisatie 
van een woning met bijgebouw. 
 
De hierboven beschreven activiteit kan negatieve gevolgen hebben voor aanwezige 
flora‐ en faunasoorten op de locatie of de directe omgeving. 
 
In verband met het inwerktreding van de Flora‐ en Faunawet op 1 april 2002 en 
eventueel de vigerende regelgeving in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 
is het noodzakelijk om voorafgaande aan ruimtelijke ingrepen te toetsen of de 
geplande activiteiten geen negatief effect hebben op beschermde plant‐ en/of 
diersoorten en leefgebieden. 
 

1.2 Doelstelling 

Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten 
een overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben. 
 
Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord; 
 zijn er binnen het plangebied beschermde dier‐ en plantsoorten aangetroffen 

en/of worden deze verwacht? 
 liggen er beschermde natuurgebieden, zoals de EHS of Natura2000‐gebieden in de 

directe omgeving? 
 hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze 

soorten of gebieden? 
 wat zijn de gevolgen en dienen er (mitigerende of compenserende) maatregelen 

genomen te worden? 
 dient er nader onderzoek uitgevoerd te worden? 
 

1.3 Volledigheid onderzoek 

Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel 
geven over de aan‐ of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet 
worden waargenomen tijdens het veldbezoek. Aan de hand expert‐judgment en 
bekende ecologische principes zal een inschatting worden gemaakt over het wel of 
niet voor kunnen komen van beschermde plant‐ en diersoorten. 
   Verder is de quickscan geen veldinventarisatie. Veldinventarisaties omvatten 
meerdere opnamerondes die seizoensgebonden zijn en volgens 
standaardmethoden worden uitgevoerd. 
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2 Wettelijk kader 

Hieronder wordt in het kort het wettelijke kader en de toepassing op ruimtelijke 
ingrepen beschreven.  
 
De bescherming van natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale 
wetgeving. De Europese wet‐ en regelgeving uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
is opgenomen in de nationale Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora‐ en 
faunawet. 
 
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn kennen beide een gebiedbeschermings‐ en een 
soortenbeschermingcomponent. De gebiedbescherming van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Het aspect 
soortenbescherming is in de Flora‐ en faunawet opgenomen. De soort‐ en 
gebiedbescherming staan geheel los van elkaar en hebben ieder hun eigen werking.  
 

2.1 Gebiedsbescherming 

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. 
 

2.1.1 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 
In het kader hieronder worden voor de Natura2000 gebieden de algemene 
Nederlandse instandhoudingdoelstellingen weergegeven, zoals opgesteld door het 
ministerie van LNV. 
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Instandhoudingdoelen Natuurbeschermingswet 1998 

Behoud van de bijdrage van het Natura2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de 
gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
   
Behoud van de bijdrage van het Natura2000 gebied aan de ecologische samenhang van het 
Natura2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van 
de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en 
soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten 
waarvoor instandhoudingdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame 
instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingdoelen zijn 
geformuleerd. 

 

2.1.2 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. 
 

2.1.3 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. 
 

2.2 Soortbescherming 

De bescherming van dier‐ en plantensoorten is sinds 1 april 2002 in de Flora‐ en 
faunawet geregeld. Op de volgende pagina zijn beknopt de doelstellingen van deze 
wetgeving beschreven. 
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2.2.1 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. 
 

 

2.2.2 Uitvoering Flora‐ en faunawet 

Bij ruimtelijke ingrepen is soortbescherming van toepassing op de huidige aanwezige 
soorten in het plangebied of in de directe omgeving.  
Indien zogenaamde 'strikt' beschermde soorten voorkomen is bescherming in het 
kader van de Habitatrichtlijn en/of Flora‐ en faunawet van toepassing. Aan de hand 
van de quickscan of een nader onderzoek kan een ontheffing (positieve afwijzing) 
worden aangevraagd. Het kan echter ook zo zijn dat een aanvullend project‐ en 
compensatieplan noodzakelijk is, om de effecten van de ingreep in detail te 
beschrijven en mitigerende en compenserende maatregelen uit te werken. 
Indien het zogenaamde 'niet strikt' beschermde soorten betreft, is bescherming in het 
kader van de Flora‐ en faunawet van toepassing. Voor enkele “niet strikt” beschermde 
soorten is een algemene vrijstelling van toepassing.  
 
In het geval van ruimtelijke ingrepen zijn afwijkingen van de verbodsbepalingen (zoals 
vermeld op de voorgaande pagina) alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. 
Hiertoe zal een ontheffing ex artikel 75 vierde lid, onderdeel C, Flora‐ en faunawet 
(ontheffing voor ruimtelijke ingreep) moeten worden aangevraagd.  
Bij het beoordelen van aanvragen voor een ontheffing ex art. 75 van de Flora‐ en 
faunawet wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van beschermde soorten. 
Deze drie categorieën worden hieronder verklaard. Aanvullend is de status van de 
Rode Lijst soorten vermeld. 
 
 
 

Verbodsbepalingen volgens de Flora‐ en faunawet 

Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten: 
Artikel 8:      Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen ontwortelen of 
    op een andere manier van de groeiplaats verwijderen van planten. 
Artikel 13:     Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van  
      Planten. 
 
Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren: 
Artikel 9:   Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. 
       Het met bovenstaande doelen opsporen van dieren. 
Artikel 10:   Het opzettelijk verontrusten van dieren. 
Artikel 11:    Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen, verstoren van nesten,  
    holen of andere voortplantings‐ of vaste rust‐ of verblijfsplaatsen van dieren. 
Artikel 13:    Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van  
    dieren. 
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Categorie 1; strikt beschermde soorten 
Inheemse vogels alsmede planten‐ en diersoorten die vermeld staan in Bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn of bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangewezen als 
bedreigde soorten (ct. art. 75). 
 
Voor planten‐ en diersoorten die vermeld staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of 
bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangewezen als bedreigde soorten kan alleen 
ontheffing worden verleend indien geen andere bevredigende oplossing voorhanden 
is, en wanneer sprake is van een dwingende reden van openbaar belang (dit zijn: 
volksgezondheid, veiligheid, milieu en dwingende redenen van sociaal economische 
aard). Tevens mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. Een compensatieplan kan daarom vereist zijn. 
Alleen voor inheemse vogels geldt dat dwingende redenen van groot openbaar belang 
geen reden zijn voor het verlenen van een ontheffing. De Vogelrichtlijn staat dat niet 
toe. 
 
Categorie 2; minder algemeen voorkomende soorten 
Onder categorie 2 vallen minder algemene soorten die niet onder punt 1 zijn 
genoemd.  
Vooral beschermde soorten die vermeld zijn op de verschillende Rode Lijsten (en dus 
op een of andere manier 'gevoelig', 'kwetsbaar' of 'bedreigd' zijn) vallen onder deze 
groep. 
 
Ontheffing kan worden verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige 
staat van instandhouding van de soort. Er dienen mitigerende en/of compenserende 
maatregelen genomen te worden. 
 

Categorie 3; algemeen voorkomende soorten  
Soorten uit de categorieën 1 en 2 gelden samen als zogenaamde 'strikt' beschermde 
soorten, soorten uit categorie 3 gelden als 'niet strikt' beschermde soorten.  
 
Voor soorten uit categorie 3 kan zonder verdere toetsing aan de hand van de 
bovenstaande criteria ontheffing worden verleend voor verjagen, verontrusten, 
verstoren en onopzettelijk doden, indien er sprake is van bestendig beheer en 
onderhoud, bestendig behoud of ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Er zal moeten 
worden gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. 
 
Rode Lijst soorten 
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement 
bekrachtigde en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of 
kwetsbaar zijn of zelfs direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde 
dier‐ en plantensoorten op de Rode Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze 
ook in de Flora‐ en faunawet zijn opgenomen. 
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3 Onderzoeksopzet 
In onderhavige quickscan is de locatie gescreend op de aanwezigheid van (strikt) 
beschermde plant‐ en diersoorten. Er is gestart met een deskresearch en vervolgens is 
de locatie bezocht.  
De "reguliere onderzoeksperiode” (half maart tot half oktober) was ten tijde van het 
veldbezoek verstreken. Veel planten en diersoorten zijn niet meer waarneembaar, 
onder andere door winterrust of wintermigratie.  
Expert‐judgment, geografische ligging, sporen, ecologische begrippen en beschikbare 
bekende verspreidingsgegevens zijn in onderhavige onderzoeksperiode erg belangrijk. 
Met bovenstaande gegevens kan eveneens een goed beeld verkregen worden van de 
(potentieel) voorkomende soorten. 
 

3.1 Deskresearch 

Alvorens het terrein is bezocht, zijn diverse (digitale) verspreidingsatlassen (onder 
andere telmee.nl, waarneming.nl en zoogdierenatlas.nl) geraadpleegd. De 
waarnemingen zijn gedaan tussen 2001 en 2011. Hierdoor kan er indicatief een beeld 
verkregen worden of er (strikt) beschermde soorten voorkomen in of nabij het 
plangebied. Deze atlasgegevens zijn afkomstig van de Particuliere 
Gegevensbeherende Organisaties (PGO). Eveneens is de website van de provincie 
Overijssel ‘Omgevingsvisie Overijssel’ geraadpleegd. 
 

3.2 Veldbezoek 

Het plangebied is overdag op 21 november 2011 bezocht, een mistige, koude dag met 
een temperatuur van rond de 4°C. Tijdens het veldonderzoek is zoveel mogelijk 
concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan‐ of afwezigheid van 
beschermde soorten (zicht‐ en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de 
aanwezigheid van pootafdrukken, graafsporen, nesten, holen, uitwerpselen, haren, 
etc.).  
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4 Situatiebeschrijving 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocatie en de voorgenomen activiteiten 
beschreven. Op onderstaande afbeeldingen is het plangebied weergegeven 
waarbinnen de activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Tijdens het veldbezoek is ook 
de directe omgeving van dit onderzoeksgebied bekeken. 
 

4.1 Huidige situatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1 en 2: Situering onderzocht gebied (bron: Google Earth, de afbeelding is gedateerd, 
het linker deel van de opstal is reeds geamoveerd). 
 

Het plangebied is gelegen op circa 3 kilometer ten noorden van de kern van Saasveld 
en betreft een bebouwd perceel (perceelnummer T811). De bebouwing bestaat uit 
een open schuur. Deze schuur wordt gebruikt als opslag‐ en werkplaats. De rechter 
opstal (op de afbeelding belendend aan de schuur) was ten tijde van het veldbezoek 
reeds geamoveerd. Het overige plangebied is grotendeels verhard. In het oosten van 
het plangebied liggen enkele begroeide gronddepots. Op het terrein zijn diverse 
materialen opgeslagen. 
De directe omgeving bestaat agrarische percelen, woningen en groenstructuren. Ten 
noorden van het plangebied loopt de beek Middensloot. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. 
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4.2 Gewenste toekomstige situatie 

De initiatiefnemer is voornemens een woning met bijgebouw te realiseren. De 
aanwezige bebouwing zal in dit kader worden geamoveerd. Het plangebied zal 
landschappelijk worden ingepast.  
Onderstaande afbeeldingen geven de gewenste situatie weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3. Gewenste toekomstige situatie (bron: Bijkerk C.S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 4. Gewenste woning (bron: Building design). 
 
 

 
 
Afbeelding 5. Gewenste bijgebouw (bron: Building design). 
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5 Bevindingen onderzoek  
Hieronder worden de bevindingen van de quickscan besproken, allereerst de 
bevindingen van de deskresearch en vervolgens de bevindingen van het 
veldonderzoek. 
 

5.1 Bevindingen deskresearch 

Natura2000 en EHS  
Het plangebied grenst aan de Ecologische Hoofdstructuur, dat in het noorden nog te 
realiseren nieuwe natuur betreft en in het westen reeds gerealiseerde nieuwe natuur 
is. Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Natura2000‐gebied. 
 

 
 
Afbeelding 6: Situering plangebied t.o.v. de EHS (bron: Omgevingsvisie Overijssel, 29‐11‐11 ). 
 
In de Omgevingsvisie Overijssel (site geraadpleegd op 29 november 2011) is het 
plangebied niet aangeduid als weidevogelbeheer‐ of ganzengebied of een gebied met 
bijzondere ecologische waarde. 
 
Verspreidingsatlassen 
De (digitale) verspreidingsatlassen zijn geraadpleegd om te kijken of er tussen 2001 en 
2011, in het kilometerhok waarbinnen het plangebied is gelegen, beschermde soorten 
zijn waargenomen. Er is alleen gekeken naar relevante, (streng en strikt) beschermde 
soorten, waarvan verwacht kan worden, op basis van ecologische begrippen en 
geografische aspecten, dat ze voor kunnen komen binnen het plangebied.  
 
Er zijn waarnemingen vermeld van de steenuil en de veldspitsmuis in het 
kilometerhok. Van overige te verwachten soorten zijn geen meldingen. 
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5.2 Bevindingen veldonderzoek 

Hieronder zijn de bevindingen van het veldonderzoek voor de relevante soortgroepen 
opgenomen.  
 
Flora 
Tijdens het veldbezoek zijn er in het plangebied geen vaatplanten aangetroffen welke 
beschermd zijn. Het plangebied is grotendeels bebouwd en verhard. De vegetatie 
bevindt zich met name aan de zuidelijke perceelsgrens en op de gronddepots. Deze 
vegetatie bestaat onder andere uit hulst, eik, els, beuk, hazelaar, klimop, berk, klis, 
melganzevoet, weegbree, brandnetel, distel, dovenetel en kleefkruid. 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied geen vogels waargenomen. Op en 
rondom de gronddepots zijn veren van een houtduif en een merel aangetroffen. 
In de schuur zijn een kapot gevallen lijsternest en diverse sporen van een steenuil, 
zoals braakballen, veren en kalksporen, aanwezig. Er is geen aanwijzing dat de 
steenuil de opstal gebruikt als nestlocatie. Door de redelijke hoeveelheid sporen kan 
geconcludeerd worden dat een steenuil de schuur wel met enige regelmaat gebruikt 
als roestplek. Er is tijdens het veldbezoek geen exemplaar waargenomen.  
Tijdens de omgevingscheck is ten noorden van het plangebied, op circa 70 meter van 
de schuur, een steenuilenkast waargenomen. Het is goed mogelijk dat dit de 
verblijfplaats is van de steenuil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 7: Situering steenuilenkast t.o.v. het plangebied. 
 
De spanten van de schuur en de aanwezige groenstructuren binnen het plangebied 
kunnen door algemeen voorkomende soorten worden gebruikt als nestlocatie. 
Jaarrond beschermde nesten, zoals van de huismus, zijn niet aangetroffen. 
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Zoogdieren 
Er zijn binnen het plangebied geen bomen of opstallen aanwezig die als verblijfplaats 
kunnen dienen voor (streng en strikt) beschermde zoogdieren, zoals vleermuizen en 
steenmarters. De schuur is enkelwandig, heeft geen dakbeschot, gevelbetimmering of 
andere elementen die kunnen dienen als verblijfplaats. De aanwezige bomen binnen 
het plangebied zijn te dun en te jong om als verblijfplaats van vleermuizen te dienen. 
Vleermuizen kunnen foeragerend worden waargenomen. Er zijn binnen het 
plangebied geen sporen aangetroffen van een marterachtige. Langs de oever van de 
beek zijn sporen van een vos aangetroffen. 
In en rondom het plangebied kunnen algemeen voorkomende soorten (FFlijst 1) 
waargenomen worden, zoals sommige soorten muizen, haasachtigen en soorten als 
de ree.  
 
   



 
 
 

P a g i n a  | 17 

 

 
R11.535‐JMW‐F01 – Quickscan flora en fauna Akkerhuisweg 1a te Saasveld 

 
 

6 Effectenbeoordeling 
 
Hieronder zijn de effecten van de voorgenomen ingrepen op de aanwezige flora en 
fauna in het plangebied getoetst aan de vigerende wet‐ en regelgeving. 
 
In het kader van de Flora‐ en faunawet is nagegaan of vaste rust‐ en verblijfplaatsen 
door de ingreep worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt) of dat dieren 
opzettelijk worden verontrust, verjaagd of gedood. Verder is er gekeken of er 
invloeden zijn die leiden tot een verminderde geschiktheid als foerageergebied 
waarbij het een zodanig belang treft dat bij het wegvallen van deze functie ook vaste 
rust en verblijfplaatsen niet langer kunnen functioneren. Eveneens zal kort worden 
besproken of de ingreep een significant negatief effect heeft op de naast gelegen EHS. 
  
EHS  
Het plangebied grenst aan de (toekomstige) Ecologische Hoofdstructuur. 
De verwachting is dat, zover dat te bepalen is in het kader van onderhavige quickscan, 
de externe werking van de nieuwe situatie zeer beperkt zal zijn op de nieuw te 
realiseren natuur, mede door de aard van de toekomstige situatie en de 
landschappelijke inpassing. Derhalve zal de voorgenomen activiteit geen significant 
negatief effect gaan hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden 
(kernkwaliteiten) van de nieuw aan te leggen EHS. Het plangebied is op dit moment 
grotendeels verhard en ecologisch gezien weinig interessant.  
 
Flora 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Deze 
doelsoort zal daarom ook geen negatief effect ondervinden in het kader van de 
voorgenomen activiteit. 
 
Vogels 
Binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. 
De schuur wordt door de steenuil gebruikt als roestplaats. De nestlocatie bevindt zich 
naar alle waarschijnlijkheid ten noorden van het plangebied, in een speciaal 
opgehangen steenuilenkast. Tijdens de omgevingscheck blijken er diverse alternatieve 
roestlocaties aanwezig te zijn in de directe omgeving. In de nieuwe situatie zal een 
kapschuur worden gerealiseerd. De kans is aanwezig dat de steenuil deze schuur ook 
als roestplek zal gaan gebruiken. Het wordt sterk aangeraden om een alternatief te 
bieden voor de te amoveren schuur door in het plangebied of de directe omgeving 
een extra kast op te hangen, bijvoorbeeld in de nieuwe kapschuur. Steenuilen 
gebruiken namelijk ook nestkasten als roestplek. De locale uilenwerkgroep kan hierbij 
betrokken worden (de kans is aanwezig dat zij de nabije nestkast ook geplaatst 
hebben). Bijlage 1 geeft uitleg over het ophangen en bouwen van zo een kast. 
Uiteraard zijn er ook nestkasten te koop. Informatie hierover is voldoende te vinden 
op internet. De sloop van de schuur zal derhalve geen significant negatief effect 
hebben op het aanwezige exemplaar (de exemplaren) of de soort. De nestlocatie en 
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het overige leefgebied zal niet significant worden aangetast door de nieuwbouw en er 
zijn alternatieve roestlocaties aanwezig in de directe omgeving. 
De te slopen schuur en de te rooien groenstructuren kunnen door (algemeen 
voorkomende) soorten, zoals merel en houtduif, worden gebruikt als nestlocatie. Alle 
broedende vogels zijn beschermd. De werkzaamheden zullen buiten het broedseizoen 
moeten worden uitgevoerd. Het is van belang om te weten dat de Flora‐ en faunawet 
geen standaardperiode voor het broedseizoen hanteert. Het gaat erom of een 
broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Als richtdatum kan echter 15 maart 
tot (15 juli) 15 augustus worden aangehouden. Indien de uitvoering van de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen plantechnisch niet mogelijk is, dient er 
voorafgaande een inventarisatie naar broedende vogels plaats te vinden. 
In de nieuwe woning kunnen zogenaamde vogelvides worden toegepast om 
nestlocaties voor soorten als de huismus te creëren. Deze vogelvides dienen ter 
vervanging van vogelschroot. Bijlage 2 geeft hierover een korte uitleg.  
Bij inachtneming van genoemde voorwaarden zijn er geen negatieve effecten te 
verwachten aangaande deze doelsoort. 
 
Zoogdieren 
Er zijn geen bomen en opstallen aanwezig waarin zich verblijfplaatsen van streng en 
strikt beschermde soorten kunnen bevinden. Voor eventueel foeragerende 
vleermuizen zal er voldoende foerageergebied over blijven. Te verwachten is dat de 
nieuwe inrichting meer insecten lokt door de aanplant van planten en overige 
groenstructuren. Dit kan voordelig zijn voor eventueel aanwezige vleermuizen. 
Voor licht beschermde soorten (FFlijst 1) geldt een algemene vrijstelling als het 
ruimtelijke ingrepen betreft.  
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7 Conclusie 
Hieronder is de conclusie opgenomen over het feit of er al dan niet procedurele 
gevolgen zijn voor de voorgenomen ingrepen in het plangebied. Tevens zal een kort 
advies worden gegeven betreft de nieuwe inrichting. 
 

7.1 Conclusie 

Op basis van onderhavige quickscan is beoordeeld of er voor de voorgenomen ingreep 
in het plangebied procedurele gevolgen zijn betreft de Flora‐ en faunawet en overige 
vigerende relevante wetgeving. 
 

Vogels 

Binnen het plangebied zijn potentiële broedlocaties aanwezig voor diverse (algemeen 
voorkomende) soorten.  
 De sloop‐ en rooiwerkzaamheden zullen buiten het broedseizoen moeten 

plaatsvinden (hoofdstuk 6; vogels). 
 Er kan in de nieuwe kapschuur of in één van de bomen in de directe omgeving een 

extra steenuilenkast worden opgehangen ter vervanging van de roestplaats 
(hoofdstuk 6; vogels en bijlage één). 

 Er kunnen verblijfplaatsen voor de huismus gecreëerd worden in de nieuwe 
woning (hoofdstuk 6; vogels en bijlage twee). 

Flora‐ en faunawet 

Er zijn verder geen streng en strikt beschermde plant‐ en diersoorten aangetroffen 
binnen het plangebied.  
Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de huidige situatie 
geen procedurele gevolgen zijn, mits voldaan wordt aan de aangegeven voorwaarden 
en de gedragscode uit de Flora‐ en faunawet goed wordt nageleefd. 

 
Ten aanzien van de ingrepen is nog een algemeen geldende voorwaarde vanuit de 
Flora‐ en faunawet van toepassing: 
Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora‐ en faunawet dient bij de 
uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in 
het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van 
werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige planten en 
dieren. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet 
opzettelijk worden gedood.  
 

7.2 Advies 

Bij de toekomstige inrichting van het plangebied kan rekening worden gehouden met 
het stimuleren van natuurwaarden. Bij nieuwe beplanting (heggen, heesters en 
bomen) is het gebruik van inlandse, bloem‐ en vruchtdragende soorten aan te  
bevelen. Gebruik van inlandse soorten is vooral voor insecten en daarmee voor 
vleermuizen, maar ook voor vogels geschikt.  
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BIJLAGE 1 
 

NESTKAST STEENUIL 
(BRON: STONE) 
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VOGELVIDE 
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oud landschap jonglandschap

In dit gebied wordt geadviseerd een iets conservatievere insteek te kiezen dan in de jon-
gere landschapstypes. Dit heeft betrekking op situering, volume, kapvorm, detaillering en 
kleurgebruik. In dit gebied zijn de grote pannen gedekte zadelkappen (met name rood) 
en rechte topgevel (eventueel bekleed met hout) kenmerkend.  Woningen hebben een 
duidelijke voor- en achterzijde. Waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde 
naar het landschap gericht is. Bij de oudere erven komt incidenteel een gevelbeëindiging 
door middel van een wolfseind voor. In dit gebied wordt aandacht besteed aan de detail-
lering, waarbij daken vaak beëindigd worden met een windveer. Nieuwe type bouwvormen 
en retro-types zoals notariswoning verdragen zich slecht met de kenmerken van dit gebied.

Er kunnen zowel traditionele als meer moderne architectonische types gereali-
seerd worden. De bebouwing is vooral heel eenvoudig van vorm. Het belangrijkste 
kenmerk is de grote, met pannen gedekte zadelkap in antraciet of (oud) rood, met 
rechte topgevelbeëindiging. Woningen hebben een duidelijke voor- en 
achterzijde, waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde naar de weg of 
het landschap gericht is.  De detaillering is met name heel sober en strak, waarbij in het 
veenontgingenlandschap van oudsher meer aandacht voor gevelindeling en detail is. 
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Criterium: eenduidige hoofdvorm met zadeldak incidenteel wolfseind
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Criterium: aan- en uitbouwen aan woningen ondergeschikt aan de hoofdvorm en/of in lijn met de architectuur van het geheel vormgegeven 

loggia en onderschoer    hoog voorhuis

Criterium: hoofdvorm als uitgangspunt nemen en transformaties ondergeschikt

principe rijke detaillering 
(alleen in oud landschap)

inspiratie gevelopeningen

principe: voor- en achterhuis 
(in oud- en jong landschap)

principe sobere detaillering
(in oud- en jong landschap)

eigentijdse architectuur (gebaseerd op traditie) is altijd mogelijk

Criterium: evenwichtige gevelopbouw die gebaseerd is op de karakteristieken van de locatie (landschapstype en erf), een sobere detaillering en onderscheid tussen de uitstraling van hoofd- en (vrijstaand) bijgebouw.
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gevelmaterialen (voor woningen en bijgebouwen): diverse aardtinten metselwerk 
(uitgezonderd lichte tinten), hout (naturel of een donkere kleur); zink (mat)  

dakbedekking: alleen matte dakbedekking; gebakken pannen en zink 
voor woningen; gebakken pannen, zink en golfplaten voor bijgebouwen 

glas kan op diverse manieren 
worden toegepast  

Criterium: toepassen van natuurlijke materialen (uitgezonderd riet) in een gedekte kleurstelling, passend bij de gekozen architectuur en de karakteristieken van het buitengebied

De afbeeldingen zijn ter inspiratie en kunnen als bouwstenen genomen worden voor een ontwerp. 
Ze geven ook principes weer waarbinnen de oplossingsrichting dient te worden gezocht.

Kies een erftype dat aansluit op het landschapstype en de specifieke kenmerken van de omgeving (V. = voorhuis; A. = achterhuis). Erfinrichting en beplanting versterken de erfopzet.
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Criterium: één hoofdgebouw per erf; de overige gebouwen zijn (vormgegeven als) bijgebouwen en ondergeschikt gepositioneerd; veldschuren zijn landschapsgerelateerd en staan vrij van de bebouwing op het erf

Traditionele uitwerking: 

Eigentijdse uitwerking:



Inspiratiefolder als handvat voor ontwikkeling in het kader van de Rood 
voor Roodregeling

U wilt uw erf veranderen met behulp van de rood voor rood regeling. Hiervoor 
sluit u met de gemeente een privaatrechtelijke overeenkomst af. Daarin staan 
de afspraken om ‘hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit’ op uw erf en in de directe 
omgeving te krijgen. Na sloop en nieuwbouw moet de omgeving er nog beter 
uitzien!

Voor uw nieuwe plan moeten het welstandbeleid en bestemmingsplan tegelijk 
worden aangepast. 

Waarom moet het welstandsbeleid worden aangepast voor uw plan? De ‘ge-
biedsgerichte criteria’ in de welstandsnota van de gemeente gaan uit van de 
bestaande toestand. Met nieuwe ontwikkelingen wordt geen 
rekening gehouden. En als wel sprake is van een nieuwe ontwikkeling wordt 
ervan uitgegaan dat deze moeten samenhangen met de bestaande (bedrijfs-)
bebouwing op het erf. In het geval van Rood voor rood verdwijnt die bebou-
wing juist!

De gebiedsgerichte criteria zijn bovendien onvoldoende geschikt om de 
gewenste hoogwaardige kwaliteit te bereiken, die in de privaatrechtelijke 
overeenkomst is vastgelegd. Daarom zal zowel dit welstandsbeleid als het 
bestemmingsplan voor uw perceel door de gemeenteraad moeten worden 
vastgesteld.

In deze folder vindt u inspiratie: hoe ziet dat er dan uit? De gemeente drukt 
de mogelijkheden van nieuwbouw op een erf in criteria uit. Deze criteria zijn 
op ontwikkeling gericht. De welstandstoets vindt plaats op grond van deze 
criteria. Als uw bouw- en erfinrichtingsplan voldoen aan de gewenste hoog-
waardige ruimtelijke kwaliteit wordt de vergunning verleend. In uitzonderlijke 
gevallen kan het college van Burgemeester en Wethouders afwijken van het 
advies van de stadsbouwmeester door de toepassing van de hardheidsclau-
sule in de welstandsnota van de gemeente.

Veel succes met uw plannen!

hoe kunt u deze inspiratiefolder gebruiken?

In het buitengebied van de gemeentes Dinkelland en Tubbergen komen verschil-
lende landschapstypen en erftypen voor. De gemeentes maken bij de nieuwe 
ontwikkelingen die gebruik maken van de rood voor rood regeling onderscheid 
tussen:

Oud landschap: kampenlandschap, essenlandschap en maten- en flierenlandschap;
Jong landschap: heide- en veenontginningenlandschap.

In welk gebied uw woning wordt gebouwd, kunt u in onderstaande kaart bepalen.

Deze folder geeft zowel voor het oude als het jonge landschap weer welke erftypen 
daar voorkomen, wat de bedoeling (ambitie) van de gemeente is en hoe de 
bebouwing eruit mag zien. Om een volledig overzicht krijgen van uw 
mogelijkheden is het verstandig de volgende stappen te doorlopen:
1. Bekijk op de kaart in welk landschapstype uw ontwikkeling zich bevindt.
2. Bekijk het schema en bepaal welk erftype u kiest voor uw ontwikkeling.
3. Neem kennis van de ambitie van de gemeente voor het landschapstype  
 waarin uw erf zich bevindt.
4. Stem het uiterlijk van uw woning af op de afbeeldingen bij de 
 onderwerpen hoofdvorm, aan- en uitbouwen, transformatie, gevelopbouw  
 en detail.
5. Gebruik materialen die worden getoond bij het onderwerp materialen. 
Opgemerkt wordt dat elke locatie en elke opgave anders is waardoor maatwerk per 
locatie van groot belang is. Deze folder is toepasbaar wanneer één woning wordt 
toegevoegd. Bij twee of meer woningen is aanvullend locatiespecifiek welstands-
beleid denkbaar. 

Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium, voordat u een 
aanvraag om omgevingsvergunning indient, gebruik te maken van het spreekuur 
van de stadsbouwmeester bij de gemeente. Dit kan al met een eerste schets van 
het gekozen erftype en hoofdvorm van de gebouwen aan de hand van de inspira-
tiebeelden in deze folder. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de publieksbalie 
van de gemeente.

22 januari 2014
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Buitengebied, Akkerhuisweg (naast 1/1a) in Saasveld" van de 
gemeente Dinkelland;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1774.BUIBPAKKERHUISW1-0401 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3  aan- en uitbouw:

een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat 
(hoofd)gebouw, maar in functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw);

1.4  aan-huis-verbonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, 
uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend door de gebruiker, 
waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aanduiding:

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

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  bebouwing:

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

1.8  bed-and-breakfast:

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

1.9  bedrijf:

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of 
herstellen van goederen;

1.10  bedrijfsgebouw:

een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
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1.11  bestaand:

a. ten aanzien van de vóór 1998 aanwezige bouwwerken, de na 1998 bij of krachtens de 
Woningwet aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden, en het overige gebruik:

- bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;

1.12  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijgebouw:

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste 
staat van een op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;

1.15  bouwen:

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

1.16  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.17  bouwperceel:

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

1.18  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.19  bouwvlak:

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

1.20  bouwwerk:

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

1.21  detailhandel:

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

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

1.23  evenement:

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, 
grootschalige sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk 
en alle overige tot vermaak en recreatie bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten 
als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen en 
betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, 
voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;

1.24  gebouw:

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

1.25  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.26  geluidsgevoelige bebouwing:

bebouwing welke dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in 
de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.27  (hoek)erker:

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

1.28  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.29  kampeermiddel:

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

1.30  kelder:

een overdekte met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, ter plaatse van het 
hoofdgebouw en beneden het aan het hoofdgebouw grenzende terrein;

1.31  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, 
geheel of overwegend door middel van handwerk, geen detailhandel zijnde en prostitutie, 
waarvan de omvang van de activiteiten zodanig is, dat het woonhuis in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;
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1.32  logiesverstrekkend bedrijf:

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

1.33  mantelzorg:

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.34  overkapping:

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

1.35  peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 
grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 
bouw;

b. indien over of in het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander 
plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.36  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
betaling;

1.37  prostitutiebedrijf:

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

1.38  voorgevel:

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

1.39  woning:

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

1.40  woonhuis:

een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als 
een eenheid beschouwd kan worden;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

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

2.6  de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

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

2.7  de afstand tot de weg:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie 
met ruimten voor:
1. een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
2. mantelzorg;

met de daarbijbehorende:

b. tuinen, erven en terreinen;
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1 Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd, waarbij deze 
bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na afwijking van de 
gebruiksregels aan de woonfunctie zijn toegevoegd;

b. een woonhuis dient te worden gebouwd binnen een bouwvlak;
c. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één woonhuis met één woning worden gebouwd;
d. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ bedragen;
e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;
h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen;
i. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder het hoofdgebouw worden gebouwd. De 

inhoud van een woning wordt berekend exclusief kelderruimte.

3.2.2 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de 
volgende regels:

a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de 
voorgevel van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;

b. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen ten hoogste op een afstand van 25,00 
m vanuit het dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen;

d. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen 
en de aangebouwde overkappingen zal ten hoogste 75% van de oppervlakte van het 
hoofdgebouw bedragen;

e. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 3,50 m 
bedragen;

f. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m 
lager zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

g. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° bedragen;
h. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 60° 

bedragen.

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

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien 
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m 
bedragen.

 

bestemmingsplan Buitengebied, Akkerhuisweg (naast 1/1a) in Saasveld 

NL.IMRO.1774.BUIBPAKKERHUISW1-0401   123



   

3.2.4 Voor het bouwen van kelders gelden de volgende regels:

a. de kelder ligt in zijn geheel onder het hoofdgebouw en is niet van buitenaf toegankelijk;
b. de kelder wordt in maximaal 1 bouwlaag uitgevoerd;
c. de kelderramen mogen niet boven maaiveldniveau worden aangebracht;
d. de kelder heeft op maaiveldniveau geen ruimtelijke uitstraling en is dus niet zichtbaar;
e. ten behoeve van daglichttoetreding en ventilatie mogen ramen met een koekoek worden 

aangebracht;
f. de maximale breedte van een koekoek haaks op de gevel bedraagt 0,75 meter;
g. maximaal 50% van de omtrek van het bouwwerk (buitenmuren) mag worden voorzien van 

een koekoek;
h. het is niet toegestaan een talud aan te brengen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.2.2 onder d en e en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van 
de bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 
m², mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte 

voor dieren en/of de opslag van materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van 
eigen gronden dan wel in situaties waar al 100 m² aan stalruimte voor dieren en/of de 
opslag van materieel aanwezig is;

2. er sprake is van eigendom van gronden buiten het erf met een omvang van ten minste 
5.000 m²;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 3.2.2 onder h en toestaan dat aan- en uitbouwen tot ten hoogste 30% 
van de oppervlakte van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het straat- en 
bebouwingsbeeld.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden, anders dan een 
aan-huis-verbonden beroep of een caravanstalling;

b. het gebruik van gedeelten van hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken bij het 
hoofdgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het 

woonhuis, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en 

uitbouwen, meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente bewoning;
d. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan 

productiegebonden detailhandel;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten;
i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de 

daarbijbehorende bouwwerken.

3.4.2  Voorwaardelijke verplichting

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van 
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en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de 
bestemming zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform 
het in bijlage 1 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een goede 
landschappelijke inpassing.

b. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de 
bestemming zonder de sanering van de landschapsontsierende voormalige 
bedrijfsgebouwen conform de in bijlage 2 opgenomen tekening.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.4.1 onder d en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door 
meer dan één huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de 

huisvesting van een tweede of een derde (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een 

gemeenschappelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes 
wordt verschaft;

4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen 
toename van het aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;

5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) 
bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden 
beperkt;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 3.4.1 onder e en toestaan dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt 

uitgegaan van een bestaande entree (deur);
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen aanwezig 

mogen zijn;
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) 

bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden 
beperkt;

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

c. het bepaalde in lid 3.4.2 onder a indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals 
opgenomen in bijlage 1, andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien 
verstande dat:
1.  de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in bijlage 1 opgenomen 

landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
landschappelijke waarden waarvoor de in bijlage 1 genoemde landschapsmaatregelen 
zijn bepaald;

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies 
en waarden.

 

bestemmingsplan Buitengebied, Akkerhuisweg (naast 1/1a) in Saasveld 

NL.IMRO.1774.BUIBPAKKERHUISW1-0401   125



   

Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 5  Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, 
tenzij het gronden betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan;

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
prostitutiebedrijf;

c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en 
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming 
toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, 
festiviteiten, manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel, 
indien die activiteiten een aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;

e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of 

vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of 
overtuigingen.
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Artikel 6  Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de 
oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een 
voorgevel wordt gebouwd op de wijze van:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en 

galerijen; mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen.
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Artikel 7  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. enige bestemming wordt gewijzigd voor wat betreft de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten voor de 
telecommunicatie, mits:
1. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een 

hoogspanningsmast, een reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te stellen 
hoog bouwwerk;

2. de antenne niet geplaatst kan worden op een bedrijventerrein;
3. de antenne vervolgens geplaatst moet worden in aansluiting op grote 

infrastructuurlijnen;
4. de mast radiografisch noodzakelijk is;
5. de hoogte van een mast ten hoogste 45,00 m zal bedragen;
6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt 

noodzakelijk is voor de realisatie van een adequaat dekkend netwerk van voldoende 
capaciteit;

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

b. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer’ dan wel de bestemming 
‘Verkeer’ wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, 

bochtafsnijdingen, e.d. van wegen en paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 32 van 

'Bestemmingsplan Buitengebied' van Dinkelland (IMRO-idn: 
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402) van overeenkomstige toepassing zijn;

c. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer - Fiets- en voetpaden’ dan 
wel de bestemming ‘Verkeer - Fiets- en voetpaden’ wordt gewijzigd in enige bestemming, 
mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de aanleg van nieuwe fiets- en 

voetpaden, incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 33 van 

overeenkomstige toepassing zijn;
d. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Water - 1’ dan wel de bestemming 

‘Water - 1’ wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de incidentele aanleg van opvaarten, 

verbredingen van waterlopen ten behoeve van waterberging en/of de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, bochtafsnijdingen, kleine verleggingen, e.d. van vaarwegen 
c.a.;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 6 van 
'Bestemmingsplan Buitengebied' van Dinkelland (IMRO-idn: 
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402) van overeenkomstige toepassing zijn.
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Artikel 8  Overige regels

8.1  Aanvullende werking welstandscriteria

De op de verbeelding en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de 
maatvoering van bouwwerken, kan nader worden ingevuld door de in de Woningwet 
bedoelde welstandscriteria.

8.2  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke 
waarden, de natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de cultuurhistorische 
waarden, de archeologische waarden, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen 
stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zódanig dat er geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.

8.3  Bebouwingsgrenzen wegverkeerslawaai

8.3.1  Bouwregel

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zal de afstand van 
geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de rand van de weg ten minste de bestaande 
afstand bedragen, voorzover deze bebouwing gesitueerd is binnen de geluidszone langs 
geluidsgevoelige wegen.

8.3.2  Afwijken bouwregel

Bij een omgevingvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.3.1 en 
toestaan dat de  bestaande afstand van geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de 
rand van de weg wordt verkleind, mits:

a. de huidige situering belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de bewoners 
zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd al dan 
niet vanwege stedenbouwkundige redenen, dan wel er sprake is van een gewijzigde 
verkeerssituatie, waardoor de geluidszone is verkleind of geheel is komen te vervallen;

b. de geluidsbelasting van een geluidsgevoelig bouwwerk niet hoger zal zijn dan de 
daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, het straat- en 
bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

9.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Buitengebied, 
Akkerhuisweg (naast 1/1a) in Saasveld van de gemeente Dinkelland.

Vastgesteld bij besluit van de gemeente raad van de gemeente Dinkelland d.d. P.M.

 , Voorzitter

 , Secretaris
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Bijlage bij regels
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Bijlage 1  Landschapsplan

 

bestemmingsplan Buitengebied, Akkerhuisweg (naast 1/1a) in Saasveld 

NL.IMRO.1774.BUIBPAKKERHUISW1-0401   134



D

o

o

r
s
n

o

e

i
e

n

 
e

n

 
v
e

r
s
t
e

r
k
e

n

 
s
i
n

g

e

l
 
m

e

t
 
i
n

h

e

e

m

s
 
p

l
a

n

t
g

o

e

d



PAUS SAASVELD BEPLANTINGEN OP GROEP 8-5-2014

GROEP 1
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Juglans regia walnoot19 - 100 0 0 0 0 16/18 solitair mk.-
Overzicht voor 'GRP' =  1 (1 detailrecord) m2.01

GROEP 2
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Hoogstamfruit oude soorten518 - 100 0 0 0 0 16/18 solitair mk.-
Overzicht voor 'GRP' =  2 (1 detailrecord) m2.05

GROEP 3
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Quercus robur eik311 - 100 0 0 0 0 16/18 solitair mk.-
Overzicht voor 'GRP' =  3 (1 detailrecord) m2.03

GROEP 4
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Corylus avellana hazelnoot2512 - 100 0 0 0 0 70-80 bospl.-

Crataegus monogyna meidoorn2513 - 100 0 0 0 0 70-80 bospl.-

Frangula alnus sporkehout2517 - 100 0 0 0 0 70-80 bospl.-

Mespilus germanicus mispel514 - 100 0 0 0 0 70-80 bospl.-
Prunus padus inh. vogelkers1216 - 100 0 0 0 0 70-80 bospl.-

Prunus spinosa1027 - 100 0 0 0 0 70-80 bospl.-

Rhamnus catharcticus wegedoorn515 - 100 0 0 0 0 70-80 bospl.-
Overzicht voor 'GRP' =  4 (7 detailrecords) m2.0107

0Eindtotaal m2.

donderdag 8 mei 2014 Pagina 1 van 1



   

Bijlage 2  Sloopopgave
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Sloopopgave Akkerhuisweg (naast 1/1a) in Saasveld 

Zoals overeengekomen in de ROOD voor ROOD – OVEREENKOMST “Akkerhuisweg (naast 1) in 

Saasveld”. 

Blauw omlijnd en gekleurd het te slopen oppervlak 

 




