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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding Planherziening

Ter plaatse van de achtertuin van de Brandlichterweg 44 te Denekamp bestaat een voornemen tot het realiseren van een 

woning. Het perceel van de Brandlichterweg 44 zal hiervoor kadastraal worden afgesplitst. 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken zal het voor het plangebied vigerende bestemmingsplan moeten worden herzien. De 

bestemmingsplanherziening zal betrekking hebben op het realiseren van een nieuw bouwblok, zodat de bouw van de woning 

mogelijk wordt gemaakt. 

1.2  Ligging, begrenzing en juridische status van het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de straat Het Bosman in de bebouwde kom van Denekamp, zie onderstaande afbeelding. 

 Afbeelding ligging plangebied

Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan ´Denekamp kern´ en heeft hier de bestemming ´Wonen´. Ter plaatse van 
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het plangebied is geen bouwvlak aanwezig waardoor de bouw van een nieuwe woning niet mogelijk is. Het bestemmingsplan 

'Denekamp kern' is vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland op 19 september 2011 en is 13 oktober 2011 

onherroepelijk geworden.

 Afbeelding uitsnede vigerend bestemmingsplan (plangebied rood omcirkeld)

1.3  Bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan "Denekamp, Brandlichterweg 44" bestaat uit de volgende stukken: 

1. verbeelding, schaal 1: 1000; 

2. regels; 

3. toelichting; 

4. bijlagen. 

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen samen het 

juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan en moeten samen "gelezen" worden. Op de verbeelding zijn de 

bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden en opstallen aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn regels en 

bepalingen gekoppeld teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar 

vormt toch een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan. De toelichting geeft aan wat de beweegredenen en 

achtergronden zijn die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen en doet verslag van het onderzoek (bijgevoegd in de 

bijlagen) dat aan het bestemmingsplan vooraf is gegaan. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste 

interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 
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1.4  Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied en de omgeving 

beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het ruimtelijk beleidskader van het Rijk, de provincie en de gemeente 

uiteengezet. Hoofdstuk 4 gaat over de omgevingsaspecten die voor dit plangebied relevant zijn. In hoofdstuk 5 wordt een 

toelichting gegeven op de opzet van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 6 en 7 ten slotte wordt de uitvoerbaarheid van het 

plan beschreven.
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Hoofdstuk 2  Gebiedsbeschrijving

2.1  Ontstaansgeschiedenis

Denekamp is ontstaan als esdorp dat deel uitmaakt van het omliggende oude hoevenlandschap. De kenmerkende 

eigenschappen van het esdorp zijn echter door wijzigingen en toegevoegde bebouwing niet meer duidelijk te herkennen. Wel 

is nog het kenmerk aanwezig van de rondlopende straten. Vanuit het hart van het dorp waaieren de verschillende wegen in 

allerlei richtingen uit (waaronder de Brandlichterweg). Het hart van het dorp bestaat uit het centrumgebied. Na 1950 vindt er 

rondom het centrum een forse toename in woningbouw plaats. De eerste uitbreidingen liggen rondom het huidige 

centrumgebied, latere uitbreidingen zijn vooral in noord- noordoostelijke richting gesitueerd. Het plangebied ligt voor de grens 

van de meest recente uitbreidingsgebied ´t Pierik. 

2.2  Ruimtelijke structuur

Het plangebied betreft een perceel op het achterterrein van de Brandlichterweg 44. Het plangebied  wordt ontsloten aan de 

straat Het Bosman dat een lokale ontsluitingsweg betreft en aansluit op de Brandlichterweg waarover het doorgaande verkeer 

plaatsvindt. De Brandlichterweg en Het Bosman vormen de structurende elementen voor plangebied en naastgelegen 

bebouwing (bestaand uit 4 woningen en een Tandartsenpraktijk). 

De gebouwen in de directe omgeving van het plangebied zijn met de voorgevel naar de dichtbijzijnde autoweg gericht. De 

verkaveling van deze gebouwen tussen de Brandlichterweg en Het Bosman is minder planmatig van opzet dan omliggende 

bebouwing, waar sprake is van gelijkmatig verkavelde woningen op een strakke voorgevelrooilijn evenwijdig met de 

ontsluitingsweg. 

Het perceel aan de  Brandlichterweg 44 heeft met 900 m2 een groot kaveloppervlak in vergelijking met de woning die erop 

staat en de overige woningbouwkavels, met een gemiddeld oppervlak van circa 400 m2. Het plangebied kan volgens de nota 

inbreidingslocaties worden getypeerd als een inbreiding, omdat de locatie aan alle zijden is omgeven door stedelijk gebied. Door 

de kavel van de Brandlichterweg 44 te splitsen wordt aansluiting gezocht bij de gelijkmatige en planmatige stedenbouwkundige 

opzet van de woonwijk waar het plangebied in ligt. De herontwikkeling van het plangebied kan worden gezien als een opvulling 

van de bestaande stedenbouwkundige structuur. 

Omdat het perceel van de Brandlichterweg 44 feitelijk geplitst wordt, waardoor een nieuwe indeling van het kaveloppervlak 

onstaat is de bestaande woning Brandlichterweg 44 ook meegenomen in deze bestemmmingsplanherziening. 

 Afbeelding kavelomvang in vergelijking met omliggende percelen
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Afbeelding huidige situatie plangebied
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2.3  Functionele structuur

Het plangebied bevindt zich op afstand van het centrum, waardoor de omgeving van het plangebied overwegend uit 

woonfuncties bestaat afgewisseld met een enkele maatschappelijke functies. Het plangebied maakt deel uit van de naoorlogse 

uitbreiding dat voornamelijk bestaat uit rijwoningen, twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande woningen. Direct grenzend  

aan het plangebied ligt de meest recente uitbreidingswijk 't Pierik. 

afbeelding plangebied en omliggende functies (geel zijn woon en bruin maatschappelijke functies)
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Het rijksbeleid voor de ruimtelijke ordening van Nederland is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 

De uitvoering van dit rijksbeleid wordt gewaarborgd in de AMvB Ruimte, waarin met juridisch bindende regels de nationale 

belangen uit de SVIR zijn vastgelegd, die moeten doorwerken in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen waarin de ambitie van het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid van Nederland in 2040 zijn opgenomen. Hoofddoel is het scheppen van ruimte voor de ruimte vragende 

functies. Het Rijk mengt zich niet in kwesties op microniveau maar stuurt op hoofdlijnen. Het motto is, "Decentraal wat kan, 

centraal wat moet". 

Een belangrijk element in de visie vormt de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS). In de RHS zijn de gebieden en 

netwerken opgenomen die in belangrijke mate ruimtelijk structurerend zijn voor Nederland. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 

de Ecologische hoofdstructuur, de Nationale Landschappen en de mainports Schiphol en Rotterdam. 

Het rijk heeft voor de RHS een grotere verantwoordelijkheid dan daarbuiten. Buiten de RHS stelt het rijk zich terughoudend 

en selectief op. Hier is het beleid gericht op het waarborgen en zo mogelijk vergroten van de basiskwaliteit. De primaire 

verantwoordelijkheid voor deze kwaliteit ligt bij de provincies. 

Noordoost Twente, waar het plangebied onderdeel van is, maakt deel uit van de Ruimtelijke Hoofdstructuur vanwege de 

ligging in het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal unieke 

landschappelijke kwaliteiten en in samenhang daarmee, bijzondere natuurlijke en recreatieve activiteiten. In Nederland zijn in 

totaal 20 gebieden aangewezen als Nationaal Landschap. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van 

nationale landschappen moeten behouden blijven duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt. In samenhang 

hiermee zal de toeristisch-recreatieve betekenis toenemen. Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid is "behoud door 

ontwikkeling". Ruimtelijke ontwikkelingen zijn dus mogelijk, mits de kern kwaliteiten van het landschap behouden blijven of 

worden versterkt ('ja, mits'- regime). 

In de AMvB Ruimte is dit "ja, mits'-principe ook juridisch vastgelegd. Daarbij zijn de kern kwaliteiten van het Nationaal Landschap 

Noordoost Twente concreet benoemd: 

1. de grote mate van kleinschaligheid; 

2. het groene karakter; 

3. samenhangend complex van essen, beken, kampen en moderne ontginningen. 

Onderhavige ruimtelijke ontwikkeling heeft vanwege de relatief kleinschalige aard en omvang geen gevolgen voor de nationale 

belangen binnen het Nationaal landschap Noordoost Twente. Conform het motto decentraal wat kan, zal de 

verantwoordelijkheid voor de inrichting van het ruimtelijk gebied binnen het nationale landschap Noordoost Twente wordt 

neergelegd bij decentrale overheden. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid. 
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3.2  Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid van Overijssel is vastgelegd in een integraal document namelijk de Omgevingsvisie Overijssel. Om het 

provinciaal beleid juridisch te borgen heeft de provincie Overijssel de Omgevingsverordening Overijssel vastgesteld. In deze 

paragraaf is het initiatief getoetst aan beide documenten. 

Omgevingsvisie Overijssel 

In de Omgevingsvisie schetsen Provinciale Staten hun visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van onze provincie. 

Het vizier is daarbij gericht op 2030. Zij geven aan wat volgens hen de ambities en doelstellingen van provinciaal belang zijn en 

hoe zij Gedeputeerde Staten opdragen deze te realiseren. Provinciale Staten heeft de Omgevingsvisie op 1 juli 2009 en op 3 

juli 2013 de actualisatie van de Omgevingsvisie vastgesteld. 

De hoofd ambitie van de Omgevingsvisie is een toekomst vaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op 

de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de 

Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie niveaus. Aan de hand van de drie niveaus kan worden 

bezien of een ruimtelijke ontwikkeling 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. 

12  bestemmingsplan Denekamp, Brandlichterweg 44



 

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. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande bebouwing en herstructurering worden 

benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden. 

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe veiligheid, 

grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden), 

landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, 

Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend. 

Met onderhavig plan wordt voldaan aan het beleid tot zuinig ruimte gebruik, zoals dit door de provincie met de SER-ladder 

wordt nagestreefd. Er wordt voldaan aan de criteria die in de gemeentelijke nota inbreidingslocaties worden gesteld. 

In de kaarten behorende bij de generieke beleidskeuzes uit de Omgevingsvisie is het plangebied aangewezen als Nationaal 

Landschap Noord Oost Twente en uitsluitingsgebied voor windmolens vanwege de ligging in het nationaal landschap. Het 

realiseren van een woning heeft geen negatieve invloed op het nationaal landschap, vanwege de ligging binnen het stedelijk 

gebied van Denekamp. Ten aanzien van de generieke beleidskeuzes zijn verder geen vermeldenswaardige aspecten die 

bijzondere aandacht verdienen. Van belemmeringen is niet gebleken. 

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:  

woonwijk 

De ontwikkeling vindt plaats ter plaatse van een inbreidingslocatie in de bebouwde kom van Denekamp. Er is sprake van een 

woonwijk, waar overwegend woningen aanwezig zijn. Het opvullen van de inbreidingslocatie met een woning is niet in strijd met 

het ontwikkelingsperspectief dat de omgevingsvisie voorstaat. 

3. Gebiedskenmerken (hoe) 
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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: 

1. natuurlijke laag: dekzandvlakte en ruggen

2. laag van het agrarisch cultuurlandschap: oude hoevenlandschap 

3. stedelijke laag: woonwijken 1955 - nu

4. lust en leisurelaag: niet van toepassing 

De voorgenomen ontwikkeling sluit aan bij de stedelijke laag. Kenmerken van het oude hoevenlandschap zijn binnen het 

stedelijk gebied nauwelijks aanwezig. Het landschapskenmerk is nu bebouwd gebied (woonwijk, bedrijventerrein, enz.), waarop 

de voorgenomen invulling aansluit. 

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling niet strijdig is met de 

uitgangspunten van het provinciale beleid. 

Omgevingsverordening Overijssel 

In de Omgevingsverordening heeft de provincie regels ter bescherming van het provinciaal belang vastgelegd. De genoemde 

beleidsonderwerpen uit de Omgevingsvisie is in de Omgevingsverordening vastgelegd in voor gemeenten bindende regels. 

Voor onderhavige ontwikkeling zijn de regels voor het aspect Wonen, van de Omgevingsverordening van toepassing. 

Wonen 

Voor het aspect wonen is in de Omgevingsverordening in artikel 2.2.2 bepaald dat de ontwikkeling in lijn moet zijn met de 

gemeentelijke woonvisie en afstemming met de buurtgemeenten en de provincie moet hebben plaatsgevonden.

Onder het kopje gemeentelijk beleid heeft een toets plaatsgevonden aan de woonvisie van gemeente Dinkelland. De 

woonvisie is goedgekeurd door de provincie en is afgestemd met de buurtgemeenten. Op deze wijze is aangetoond dat aan de 

regels voor het aspect wonen uit de Omgevingsverordening is voldaan. Uit de behandeling van de provinciale Omgevingsvisie is 

verder gebleken dat het initiatief niet in strijd is met het provinciaal beleid. Hiermee is het initiatief niet strijdig met de regels uit 

de Omgevingsverordening Overijssel. 

3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Dinkelland 

De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente Dinkelland. De 

Structuurvisie is 10 september 2013 vastgesteld. Feitelijk betreft de Structuurvisie een actualisering en integratie van het 

bestaande beleid. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de gemeente 

Dinkelland in de regio Twente aan. 
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Hoofdambitie van de Structuurvisie is: "Dinkelland staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van een unieke combinatie 

van levende en sociaal coherente gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde en weerbare 

economie". 

Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt: 

1. de gemeente zet in op 10 vitale woonkernen, met een concentratie van de meest kostbare gemeenschapsvoorzieningen 

in de hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo; 

2. het versterken van het economisch profiel door het realiseren van compenserende werkgelegenheid in de agrarische 

sector en het bevorderen van de economische betekenis van de toeristisch-recreatieve sector; 

3. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied; 

4. het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme; 

5. het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. 

De visie op hoofdlijnen voor de kern Denekamp is als volgt:

Woningbouw uitbreiding vindt plaats binnen de schil van de nieuwe randweg. De gebieden binnen de schil zijn aangewezen 

als zoekgebied voor uitbreiding woonbebouwing; 

Extensieve woningbouw is voorzien in het gebied rondom de voormalige vuilstort bij ´t Diepengoor. De vuilstort zelf is in 

beeld als groenvoorziening;

Afronding van de wijk Pierik;

Zandkuil locatie voor twee landschappelijk ingepaste woningen;

Afronding herinrichting centrum;

Uitbreiding bedrijventerrein Sombeek IV. Essentieel voor inpassing van de uitbreiding van het bedrijventerrein is een goede 

presentatie aan de noordelijke entree van Denekamp;

Herstructurering bedrijventerrein Kloppendijk / Sombeek. De inrichting en presentatie van het bedrijventerrein vormt een 

groot aandachtspunt; 

Mogelijke herbestemming sportterrein voormalige sportclub Denekamp tot woonlocatie.

Met het initiatief wordt een inbreidingslocatie opgevuld met een woning. De locatie is gelegen binnen de schil van de randweg 

en daarmee aangewezen als zoekgebied voor uitbreiding van woonbebouwing. Het betreft een ontwikkeling binnen de 

bebouwde kom (stedelijk gebied) en is gezien de ligging in een woonwijk geen gebiedsvreemde functie. De ontwikkeling is in lijn 

met de visie die de gemeente met de kern Denekamp voor ogen staat.

Nota inbreidingslocaties

Op 29 maart 2011 is de Beleidsnota Inbreidingslocaties vastgesteld. Het doel van deze nota is het hebben van een instrument 

om aanvragen voor bouwen op inbreidingslocaties ruimtelijk te verantwoorden en gemaakte keuzes te kunnen 

beargumenteren, zodat een eenduidige beoordeling wordt gegeven ter vergroting van de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. 

In deze beleidsnota staan beleidsregels geformuleerd met betrekking tot woningbouw op inbreidingslocaties. Middels een 
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toetsingskader in de vorm van een stroomschema wordt aangegeven welke stappen doorlopen moeten worden bij de 

beoordeling van een verzoek om inbreiding. Naast aandacht voor verschillende omgevingsaspecten zoals bodem, milieu, geluid 

et cetera geeft de gemeente hierin ook richtlijnen voor stedenbouwkundige aspecten zoals bouwstrookdieptes, 

voorgevelrooilijnen en afstanden tot de zijdelingse perceelsgrenzen.

Ter vervulling van stap 1,2, 4, 5 en 6 wordt verwezen naar deze toelichting. Voor stap 3 zijn de volgende beleidsrichtlijnen 

opgenomen: 

"De stedenbouwkundige toetsing is erop gericht te kijken of de aanvraag aansluit op de omgeving, of deze een meerwaarde heeft voor de 

kwaliteit van de bestaande situatie en of het perceel geschikt is. De aanvraag dient aan te sluiten op de type woningen en de structuur in de 

omgeving. 

Aansluiting op de omgeving

Bebouwing op inbreidingslocaties is alleen acceptabel als de bebouwing vanuit stedenbouwkundige overwegingen als logisch kan worden 

beschouwd, als het iets toevoegt aan de ruimtelijke situatie of als er aantoonbaar sprake is van een verbetering van de bestaande situatie. Er 

moet een logische aansluiting zijn op de bestaande stedenbouwkundige structuur en er moet samenhang worden gevormd met de omgeving. 
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Als een inbreidingslocatie een opvulling van de straatwand betreft zal deze vaak op logische wijze binnen het bestaande weefsel passen. 

Een uitzondering hierop kan zijn de aantasting van bestaande waardevolle structuren en elementen in de omgeving. De groene elementen in 

een gebied en de stedenbouwkundig ruimtelijke waarde van een open gebied zijn in hoge mate bepalend bij de afweging of bebouwing 

aanvaardbaar is. Hierbij moet het vanzelfsprekend zijn dat er een duidelijke verbetering van de locatie te verwachten is. Wanneer het 

perceel deel uitmaakt van een groter geheel mag de bebouwing op de inbreidingslocatie geen kwaliteitsverlies betekenen van de samenhang 

met de omgeving. In het geval er in de karakteristiek of in de straatwand min of meer regelmatig, vergelijkbare open plekken voorkomen is 

het van belang dat de inbreiding aansluit bij het geheel.

Om tot een stedenbouwkundig plan te komen, dient voor onderhavig voornemen aansluiting te worden gezocht op de 

omgeving. Het plangebied betreft geen waardevolle open ruimte of open plek die van betekenis is voor de 

stedenbouwkundige structuur. Opvulling van de locatie ligt daarom in de rede en is in het kader van zorgvuldig en zuinig 

ruimtegebruik wenselijk. 

De stedenbouwkundige structuur van de omgeving bestaat uit vrijstaande woningen met gelijkmatige woonkavels, waarbij de 

woningen gesitueerd zijn achter een strakke voorgevelrooilijn. Hierop aansluitend zal de nieuwe woning achter dezelfde 

voorgevelrooilijn van de naastliggende woning aan Het Bosman 1 worden gerealiseerd. De kavel van de Brandlichterweg zal 

worden gesplitst zodat deze in omvang beter aansluit bij de kavel grootte in de omgeving. Het plan voldoet aan de 

stedenbouwkundige richtlijnen en gedachte goed van de nota inbreidingslocaties.

Afbeelding nieuwe bouwmogelijkheden plangebied

Woonvisie 2011+ 

Op 20 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Dinkelland de 'Woonvisie 2011+' vastgesteld. Het college van gedeputeerde 

staten van Overijssel heeft in februari 2012 haar instemming op de 'Woonvisie 2011+' gegeven. 

Belangrijke dragers voor deze woonvisie zijn: 
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1. de in 2010 met de provincie gemaakte prestatie afspraken, waarin wordt aangesloten bij de provinciale omgevingsvisie; 

2. het in 2011 uitgevoerde woonwensen onderzoek; 

3. de in 2011 vastgestelde beleidsvisie Woonservicegebieden.

In deze visie zijn diverse prestatie afspraken 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 

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

In 2012 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Aan de hand van deze evaluatie is besloten dat het beleid 

ongewijzigd wordt voortgezet tot 2020.

De lokale woon behoefte voor Denekamp wordt geraamd op ongeveer 110 woningen voor de periode 2010-2014. Het 

merendeel van de woningen zal door middel van een uitbreiding gerealiseerd worden. Ongeveer 35 woningen worden via 

inbreiding gerealiseerd. 

De bouw van de nieuwe woning op het perceel tussen Het Bosman 1 en de Brandlichterweg 44 te Denekamp betreft een 

inbreidingslocatie en past volledig binnen het aantal te bouwen woningen tot 2014. Het initiatief past binnen het 

woningbouwprogramma en geen negatieve gevolgen voor de volkshuisvestelijke belangen binnen de gemeente. 

Welstand 

Het gemeentelijk welstandsbeleid is vastgelegd in de Welstandsnota gemeente Dinkelland (mei 2004). De Welstandsnota bevat 

de basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten getoetst zullen worden. Het legt voor bepaalde gebieden 

beoordelingskader vast. Dit is opgesteld vanuit een visie op de toekomst van het gebied en vanuit een beeld van aanwezige 

waarden. Er worden criteria benoemd die ertoe moeten bijdragen dat de toekomstige bebouwing past in de omgeving. 

Afhankelijk van de waarde van het gebied en de ambitie van de gemeente, kan het kader meer of minder streng zijn.

De Welstandsnota onderscheid drie niveaus van welstandstoezicht: 

Basisniveau van welstand; 

Plusniveau van welstand; 

Bijzonder niveau van welstand. 

Voor het merendeel van de bestaande woongebieden in Denekamp geldt een basisniveau van welstand. Hierbij worden 

gebouwen en bouwwerken niet op detailniveau beoordeeld. Voor het historische dorpscentrum geldt een plusniveau van 

welstand. Het welstandsbeleid is hier gericht op het handhaven van de ruimtelijke kwaliteit van het dorpse eslint en het 
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bewaren van de eenvoud in hoofdbouwvormen en kleurgebruik. Van gebieden met een bijzonder niveau van welstand is in 

Denekamp geen sprake. 

Het plangebied ligt binnen een 'planmatig ontworpen woongebied' - 'Individuele woningbouw (W2)´, zie onderstaande 

afbeelding (plangebied aangeduid met rodepijl).

Er wordt hier gekozen voor een BASIS niveau van welstand. Bij het basis niveau van welstand wordt de toets door 

welstandstoezicht beperkt tot die aspecten die te maken hebben met de situering van het bouwwerk (rooilijn, zijdelingse 

afstand, oriëntatie), de hoofdvormen van het bouwwerk (bouwmassa, bouwhoogte, kapvorm en kaprichting), de schaal en 

geleding van het gebouw, het overwegende materiaalgebruik en de gebruikte kleurtoon. De toets is vooral gericht op het 

gebouw als geheel in relatie tot zijn omgeving. Het welstandstoezicht is in deze gebieden beperkt tot het handhaven van de 

basiskwaliteiten. Het bouwplan zal aan deze criteria moeten voldoen. De Welstandscommissie zal tezijnertijd beoordelen of 

het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. 
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Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden

4.1  Algemeen

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een beschrijving opgenomen van het 

verrichtte onderzoek naar relevante feiten en af te wegen belangen (artikel 3.2. Algemene wet bestuursrecht). Dit hoofdstuk 

geeft een samenvatting van de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen 

naar onderzoeksrapportages, welke als bijlage bij deze toelichting zijn gevoegd. 

4.2  Bodem

Bij een bestemmingsplanherziening dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik 

van de bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans 

een verkennend bodemonderzoek te worden verricht. Dit gebeurt aan de hand van een actueel bodemonderzoek conform 

de richtlijnen NEN 5740. 

Er is door Lycens Milieu & Ruimte een verkennend bodemonderzoek (bijlage 1) uitgevoerd op de locatie waar de nieuwe 

woonbestemming zal worden gerealiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw en 

bestemmingsplanwijziging op de locatie en heeft tot doel het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit. 

Uit het verkennend bodemonderzoek komt naar voren dat in de bovengrond licht verhoogde concentraties aan zink, 

cadmium, lood in de ondergrond en een licht verhoogde concentratie aan barium in het grondwater is aangetoond. Aangezien 

de tussenwaarden niet worden overschreden is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Op basis van het verkennend 

bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen bestaan voor de beoogde 

herontwikkeling. 

4.3  Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen ten aanzien van de geluidsbelasting van geluidsgevoelige functies. Op basis van artikel 77 

van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan of vaststelling van een 

Wro-procedure een akoestisch onderzoek te worden ingesteld. De gevraagde woning is aan te merken als geluidsgevoelige 

functie, zoals bedoeld in de Wgh. In het kader van wegverkeers-, industrie-, spoorweg- en vliegverkeerslawaai zijn daarom 

wettelijke normen van toepassing. 

Voor onderhavig initiatief is enkel het aspect wegverkeerslawaai relevant. Om in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

aan te tonen dat er met de herontwikkeling van het plangebied sprake is van een goed woon en leefklimaat is het initiatief 

getoetst aan de Wgh.

Wegverkeerslawaai
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Het plan ligt aan Het Bosman en de Brandlichterweg dat beide 30 km/uur wegen betreffen. In de Wgh kennen 30 km/uur 

wegen geen geluidszone en ook geen onderzoeksverplichting. Volgens jurisprudentie blijkt een 30 km/uur weg in de 

beoordeling te moeten worden meegenomen, indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg een 

geluidbelasting veroorzaakt die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). Aangezien er voor beide wegen geen 

geluidsonvriendelijke verharding (zoals klinkers) aanwezig is en er maximaal 30 km gereden mag worden, is akoestisch 

onderzoek voor deze weg niet noodzakelijk. 

4.4  Luchtkwaliteit

Op 15 november 2010 is de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (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. 

In de Algemene Maatregel 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. Het plan betreft het realiseren van 1 woning, waarmee 

het project niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit. 

4.5  Bedrijvigheid

Wanneer een bestemmingsplan wordt herzien of wordt afgeweken van bestemmingsplanregels dient volgens de Wro 

aangetoond te worden dat met het initiatief voldaan kan worden aan een zogenaamde goede ruimtelijke ordening. Een goede 

ruimtelijke ordening houdt onder andere het voorkomen van voorzienbare hinder door milieubelastende activiteiten in. 

Functiescheiding en milieuzonering zijn hierbij leidende begrippen. 

Op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) dient te worden beoordeeld of de in het plangebied te 

realiseren functies en activiteiten een belemmering betekent of van invloed zijn op wonen in of in de omgeving van het 

plangebied.

In de VNG-brochure worden richtafstanden (grootste aan te houden afstanden) aanbevolen tussen activiteiten en wonen, 

deze richtafstanden worden gerelateerd aan het omgevingstype waarbinnen het plan valt.  Er wordt onderscheid gemaakt in 
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het omgevingstypen 'gemengd gebied', 'rustige woonwijk en 'rustig buitengebied'. De VNG-brochure geeft de grootste aan te 

houden afstand tot aan een rustige woonwijk, een correctie naar een kortere afstand is acceptabel wanneer er een gebied 

geldt met een groter referentieniveau, zoals een gemengd gebied. 

Met betrekking tot het plangebied geldt het omgevingstype rustige woonwijk:

Onderzoeksresultaten milieuzonering 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar mogelijke milieuhinder die gepaard gaan met de realisatie van 

een woning in het plangebied. Hierbij spelen twee vragen en rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 

2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

Ad 1 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, vanuit hinder of 

gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van 

omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 

Wonen wordt niet aangemerkt als milieubelastende functie voor de omgeving, derhalve brengt het initiatief geen 

belemmeringen met zich mee met betrekking tot het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

Ad 2 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies hinder ondervinden van bestaande functies in de omgeving. Woningen 

worden aangemerkt als een milieugevoelige functie. In de nabijheid van het plangebied bevindt zich: 

Tandartsenpraktijk; Tandarts Grijpma, J.A.E.)

Afbeelding bedrijven en milieuzonering, met plangebied geel omkaderd
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Het perceel waar de Tandartsenpraktijk is gelegen, is bestemd als 'Maatschappelijk'.  Een tandarts heeft op basis van de 

VNG-uitgave een grootste richtafstand van 10 meter voor het aspect geluid, zie de tabel. De hindergevende bedrijfsactiviteiten 

vinden bij dergelijke bedrijven enkel plaats binnen de gebouwen. De afstand tussen het gebouw van de praktijk en de geplande 

woning bedraagt meer dan 10 meter, waardoor voldaan wordt aan de gestelde richtafstand van de VNG brochure.

Geconcludeerd wordt dat een duurzaam woon- en leefklimaat op de desbetreffende locatie mogelijk is en dat omliggende 

bedrijven door de ontwikkeling niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. 
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4.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving bij de productie, 

de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Per 1 januari 2010 moet worden voldaan aan strikte 

risicogrenzen. Die beperkingen moeten in milieuvergunningen en bestemmingsplannen zijn vastgelegd. Een en ander brengt met 

zich mee dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 

veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport 

gevaarlijke stoffen via buisleidingen. 

Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden 

onder meer: 

1. het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. de Regeling externe veiligheid (Revi) 

3. het Registratiebesluit externe veiligheid; 

4. het Besluit risico's Zware Ongevallen (Brzo) 

5. het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs). Op transport gevaarlijke 

stoffen via buisleidingen is het Structuurschema buisleidingen (SBUI) van toepassing. Overigens bevinden er zich in het 

plangebied geen buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het doel van het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' 

is om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot 

een aanvaardbaar minimum te beperken. 

Aan hand van de Risicokaart Overijssel is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 

Risicokaart Overijssel staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 

branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven. In de 

volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven. 

 Afbeelding: risicokaart Overijssel met plangebied omcirkeld 
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Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied: 

1. zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel inrichtingen die vallen onder het 

Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 

2. niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen; 

3. niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving voor externe veiligheid.

4.7  Waterhuishouding

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). 
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Waterschap Regge en Dinkel is door de gemeente Dinkelland geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de 

digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde "korte procedure" is toegepast. 

Het Waterschap heeft voor het plan een standaard paragraaf van toepassing verklaard. Deze is hieronder weergegeven. 

Waterbeleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewater-kwaliteit 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 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Nationaal 

Waterplan (inclusief de stroomgebied-beheerplannen). 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. 

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 
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watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij 

nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande 

rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing 

op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied 

Waterhuishouding 

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen 

voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of 

grondwateroverlast geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt 

zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone 

zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied. 

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer 

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder 

bevestigd met ja): 

een gemengd stelsel 

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd 

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater 

hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwater riool van een verbeterd gescheiden stelsel 

ja 

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 grondwater-stand(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 

Intrekgebied grondwaterwinning 
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Het plan ligt in een intrekgebied voor de winning van grondstof voor de drinkwaterbereiding. De provincie Overijssel is 

bevoegd gezag voor de bescherming van het winnen van grondstof voor de drink-waterbereiding. Daarvoor kunnen eisen 

gesteld worden aan ontwikkelingen binnen het intrekgebied 

Watertoetsproces 

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. 

4.8  Archeologie en cultuurhistorie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Dit is een herziening 

van de Monumentenwet 1988. Met deze herziening zijn de belangrijkste bevoegdheden aangaande de archeologie bij de 

gemeente neergelegd. De gemeente dient er voor te zorgen dat de archeologische waarden en verwachtingen bekend zijn en 

in de ruimtelijke inrichting worden meegewogen. 

Bij elke voorgenomen activiteit om de bodem te verstoren in een gebied met archeologische waarde of verwachting moet in 

een zo vroeg mogelijk stadium worden bepaald of een nader onderzoek noodzakelijk is. 

De raad van de gemeente Dinkelland heeft op 27 mei 2008 het gemeentelijk archeologiebeleid vastgesteld. Dit beleid regelt 

hoe omgegaan moet worden met archeologie bij ruimtelijke plannen. De archeologische verwachtingskaart maakt voor het 

gehele grondgebied van de gemeente inzichtelijk waar zich archeologische resten (kunnen) bevinden. Op basis van de 

archeologische verwachtingswaarde voor een gebied is beschreven hoe omgegaan moet worden met archeologie / 

archeologisch onderzoek. Bij de behandeling van de aanvragen om een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan kan het 

gemeentebestuur aan de hand van die kaart bepalen of een archeologisch onderzoek verricht dient te worden. 

De locatie van de nieuw te bouwen woning zijn voor het grootste deel aangeduid als 'dekzandhoogten en ruggen met 

plaggendek' . Het beleidsadvies voor deze gronden luidt als volgt: 

"Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m2 bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor 

gebieden kleiner dan 2500 m2 geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek." 

Het plangebied is kleiner dan 2500 m2 waardoor een archeologisch onderzoek niet nodig is. 

Verder zijn er, aangezien het een achtertuin beterft geen bijzondere cultuurhistorische waarden die met het initiatief worden 

aangetast, waardoor het aspect cultuurhistorie geen nadere aandacht behoeft. 
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4.9  Flora en fauna

Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de bescherming van 

dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten 

op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden gevraagd. 

De locatie heeft geen of een zeer lage natuurwaarde en is niet van belang voor beschermde planten- en diersoorten. Ook zijn 

de gronden gezien hun aard en gebruik als tuin niet geschikt als verblijf- of foerageerplaats. Nader (veld)onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing op de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk. 

Overigens wordt benadrukt dat rekening wordt gehouden met de in artikel 2 van de Flora- en faunawet opgenomen 

zorgplichtbepaling. Op grond van artikel 2, lid 1 neemt een ieder voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en 

planten, evenals voor hun directe leefomgeving. In artikel 2, lid 2 is bepaald dat de zorg, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval 

inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora 

of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan 

worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen 

te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 

maken). De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd 

zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.
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Hoofdstuk 5  Planopzet

Het beleid en de planuitgangspunten, zoals verwoord in voorgaande hoofdstukken, zijn juridisch vertaald in de regels en op de 

verbeelding in de vorm van bestemmingen. Het juridisch systeem en de bestemmingen worden in dit hoofdstuk beschreven en 

toegelicht. In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het bestemmingsplan worden 

geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de recente uitgave "Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012", 

kortweg SVBP 2012.

5.1  Opzet planregels

De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding gegeven bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de gronden en 

opstallen al dan niet mogen worden gebruikt en wat en hoe er gebouwd mag worden. Bij de opzet van de planregels is het 

aantal regels zo beperkt mogelijk gehouden. Alleen datgene is geregeld, wat werkelijk noodzakelijk is. Toch kan het in een 

concrete situatie voorkomen dat een afwijking van de planregels gewenst is. Daarom zijn er in het bestemmingsplan 

afwijkingsbevoegdheden opgenomen. De bevoegdheid om af te wijken van bepaalde regels is gebaseerd artikel 2.12, lid 1, sub a 

onder 1 van de "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht" (Wabo). De uitvoering berust bij burgemeester en wethouders. 

Deze bevoegdheid maakt kleine afwijkingen mogelijk binnen de aan de grond toegekende bestemming. 

De bij dit plan behorende planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:

1. Inleidende regels. 

2. Bestemmingsregels. 

3. Algemene regels. 

4. Overgangs- en slotregels.

In hoofdstuk 1 worden de in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat interpretatieproblemen zoveel 

mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen moeten worden gemeten.

In hoofdstuk 2 zijn specifieke regels opgenomen voor de op de plankaart gegeven bestemmingen. De artikelen bestaan uit een 

bestemmingsomschrijving en bouwregels, en zo nodig uit afwijkings- en specifieke gebruiksregels. De bestemmingsomschrijving is 

bepalend voor het gebruik van de grond.

De hoofdstukken 3 en 4 bevatten regels die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen. Uit praktische overwegingen 

wordt de voorkeur gegeven om deze in een afzonderlijke paragraaf onder te brengen.

5.2  Nadere toelichting op de planregels

Wonen 

De planregeling voorziet in de bouw van één nieuwe woning. De vigerende regeling van de bestaande woning is hetzelfde 

gebleven. De hoofdgebouwen dienen in beginsel binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Enkele uitzonderingen hierop zijn 
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mogelijk. Bijvoorbeeld voor erkers en ingansgpartijen (rechtens) dan wel voor een iets andere situering (afwijkingsbevoegdheid 

in artikel 3.5). De maximale goot- en bouwhoogtes van het hoofdgebouw zijn op de verbeelding aangegeven en mogen niet 

worden overschreden.

Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. De oppervlakte aan bijbehorende 

bouwwerken binnen het bouwvlak wordt in de regels niet genoemd, deze is binnen het bouwvlak dus vrij.

Buiten het bouwvlak mag aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd: 

85 m2; 

Als bijkomende voorwaarde geldt dat het bebouwingspercentage van het bouwperceel in elk geval niet meer dan 50 mag 

bedragen, met een gegarandeerde ondergrens van 20 m2.

Verder is er een afwijkingsmogelijkheid in het plan om tot 100 m2 aan bijbehorende bouwwerken te bouwen voor de 

huisvesting van minder-validen.

Ten aanzien van het toegestane gebruik zijn een aantal afwijkingsmogelijkheden opgenomen. De woning kan eventueel worden 

gebruikt voor mantelzorg dan wel voor inwoning. Uiteraard mits voldaan wordt aan de gestelde criteria. 

Ook is een bed en breakfast mogelijk. Een speciale regeling is opgenomen voor aan huis verbonden beroepen en voor aan huis 

verbonden kleinschalige bedrijfsactiviteiten. 

Beide termen worden in de begripsomschrijvingen omschreven:

aan-huis-verbonden beroep: 

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, 

ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan particulieren;

aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit: 

het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, 

waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 

met de woonfunctie in overeenstemming is.

Onder voorwaarden (zoals in de regels omschreven) kan hieraan medewerking worden verleend.

Toelichting bijbehorende bouwwerken hoekperceel en overschrijding voorgevelrooilijn 

Bijbehorende bouwwerken hoekperceel 

Voor hoekpercelen is een regeling opgenomen indien er sprake is van twee voorgevels onder voorwaarden mogelijk is om 

voor de voorgevel die logischerwijs niet als voorgevel kan worden aangemerkt een bijbehorend bouwwerk te bouwen. 
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Onderstaand figuur maakt dit duidelijk. 

Overschrijding voorgevelrooilijn 

Het straatbeeld wordt met name bepaald door de voorgevelrooilijn. Uitbouwen aan de voorzijde van de woning doorbreken 

dit straatbeeld, hetgeen in beginsel ongewenst is. Een uitzondering hierop geldt voor het bouwen van erkers, luifels, balkons en 

ingangspartijen, mits deze van beperkte omvang zijn. Onderstaande voorbeelden illustreren de mogelijkheden voor erkers. 
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Hoofdstuk 6  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.

De beoogde ontwikkeling ten behoeve waarvan dit bestemmingsplan wordt opgesteld is een particulier initiatief en wordt door 

de initiatiefnemer voor eigen rekening en risico ontwikkeld. De gemeente heeft met aanvrager een exploitatieovereenkomst 

gesloten om de door de gemeente te maken kosten vanwege de ontwikkeling van het plan op aanvrager te verhalen. Deze 

kosten bestaan uit Fonds bovenwijks €5,-/ m2, kosten aanpassen openbare ruimte (verplaatsen parkeergelegenheid), aansluiting 

op riool, inrit, leges en planschade.

Samenvattend kan gesteld worden dat het plan financieel haalbaar is en voor de gemeente geen negatieve financiële gevolgen 

zal hebben. Een verdere uiteenzetting van de financiële aspecten van deze ontwikkeling kan daarom in dit kader achterwege 

blijven.
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Hoofdstuk 7  Inspraak en vooroverleg

Het ontwerpbestemmingsplan zal, conform artikel 3.4 Awb, gedurende een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. 

Iedereen heeft dan de mogelijkheid zijn of haar zienswijze in te dienen. 

Op grond van artikel 3.1.1 van het Bro zal het bestemmingsplan worden toegezonden aan de provincie Overijssel en het 

Waterschap. De resultaten van dit overleg worden in deze paragraaf verwerkt.

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 Bro heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen waarvoor geen vooroverleg is 

vereist. Voor plannen gericht op woondoeleinden met bijbehorende voorzieningen, die in lijn liggen met de prestatie afspraken, 

is geen vooroverleg vereist. Daarom is afgezien van het voeren van een vooroverleg met de provincie. 

Het waterschap is op de hoogte gebracht door het invullen van de digitale watertoets. 

Er zijn vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat het plan maatschappelijk niet uitvoerbaar is.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek
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BIJLAGE I  

LOCATIEKAART 



 
 
 

 

BIJLAGE 1 
 blad 1 van 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

OnderdeelOnderdeelOnderdeelOnderdeel        :::: Locatiekaart 
SchaalSchaalSchaalSchaal    :::: 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 
ProjectnummerProjectnummerProjectnummerProjectnummer    : 2013.0111    
OpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgever        :::: In Perspectief architecten 

Onderzoekslocatie 
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SITUATIESCHETS  





 
 
 

 

BIJLAGE 3  

BOORPROFIELEN 

 



Projectcode: 2013.0111

Projectnaam: Het Bosman 1 te Denekamp

Opdrachtgever: In Perspectief Architectuur

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: J. de Vries

Bijlage 3

Schaal 1: 20

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
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4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 

bruinbeige, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Zuigerboor handmatig

300

Boring: 2
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 3
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Boring: 4
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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
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TOETSING ANALYSERESULTATEN 



 
 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming    

ToetsmonsterToetsmonsterToetsmonsterToetsmonster        MM 1.1 (0MM 1.1 (0MM 1.1 (0MM 1.1 (0----50)50)50)50)    MM 1.2 (50MM 1.2 (50MM 1.2 (50MM 1.2 (50----160)160)160)160)    

Humus (% ds)Humus (% ds)Humus (% ds)Humus (% ds)        4,94,94,94,9    2,72,72,72,7    

Lutum Lutum Lutum Lutum (% ds)(% ds)(% ds)(% ds)        3,33,33,33,3    2,22,22,22,2    

Datum van toetsingDatum van toetsingDatum van toetsingDatum van toetsing        11111111----11111111----2013201320132013    11111111----11111111----2013201320132013    

MonsterconclusieMonsterconclusieMonsterconclusieMonsterconclusie        Voldoet aan AchtergrondwaardeVoldoet aan AchtergrondwaardeVoldoet aan AchtergrondwaardeVoldoet aan Achtergrondwaarde    Overschrijding AchtergrondwaardeOverschrijding AchtergrondwaardeOverschrijding AchtergrondwaardeOverschrijding Achtergrondwaarde    

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

              Meetw Meetw Meetw Meetw         GSSD GSSD GSSD GSSD         Index Index Index Index                 Meetw Meetw Meetw Meetw         GSSD GSSD GSSD GSSD         Index Index Index Index     

    

METALENMETALENMETALENMETALEN 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <7 -0,05 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <7 -0,43  6,8 19,5 -0,24 

Koper [Cu] mg/kg ds  12 22 -0,12  14 28 -0,08 

Zink [Zn] mg/kg ds  45 94 -0,08  73 169 0,05 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,37 0,62  

Barium [Ba] mg/kg ds  42 140 (6)   83 314 (6)  

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,068 0,094 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  34 50   140 217 0,35 

    

PAKPAKPAKPAK 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,5    0,35   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,1 0,1   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  0,089 0,089   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,051 0,051   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,052 0,052   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,50 -0,03   <0,35 -0,03 

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,010 -0,01   <0,018 -0 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)   6,9 25,6 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <50 -0,03  <35 <91 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 13 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 13 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 16 (6)   <11 29 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,8 15,9 (6)   <5 13 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 9 (6)   <6 16 (6)  

    

OVERIGOVERIGOVERIGOVERIG 

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 94,8    97,2   

cryogeen gemalen -         

Droge stof % m/m  85,4 85,4 (6)   86,3 86,3 (6)  

 
 



 
 

Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,888,888,888,88    : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 
 

Tabel Tabel Tabel Tabel 2222: : : : Normwaarden conform de Wet BodembeschermingNormwaarden conform de Wet BodembeschermingNormwaarden conform de Wet BodembeschermingNormwaarden conform de Wet Bodembescherming    

                AW AW AW AW         I I I I     

   

METALENMETALENMETALENMETALEN 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 720 

   

PAKPAKPAKPAK 

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 40 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 5000 

 
 
 

Tabel Tabel Tabel Tabel 3333: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming    

WatermonsterWatermonsterWatermonsterWatermonster        1111----1111----1111    

DatumDatumDatumDatum        22222222----10101010----2013201320132013    

Filterdiepte (m Filterdiepte (m Filterdiepte (m Filterdiepte (m ----mv)mv)mv)mv)        2,00 2,00 2,00 2,00 ----    3,003,003,003,00    

Datum van toetsingDatum van toetsingDatum van toetsingDatum van toetsing        11111111----11111111----2013201320132013    

MonsterconclusieMonsterconclusieMonsterconclusieMonsterconclusie        Overschrijding StreefwaardeOverschrijding StreefwaardeOverschrijding StreefwaardeOverschrijding Streefwaarde    

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

              Meetw Meetw Meetw Meetw         GSSD GSSD GSSD GSSD         Index Index Index Index     

   

METALENMETALENMETALENMETALEN 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24 

Nikkel [Ni] µg/l  3,1 3,1  -0,2 

Koper [Cu] µg/l  4,1 4,1  -0,18 

Zink [Zn] µg/l  15 15  -0,07 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Barium [Ba] µg/l  330 330  0,49 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23 

   

AROMATISCHE VERBINDINGENAROMATISCHE VERBINDINGENAROMATISCHE VERBINDINGENAROMATISCHE VERBINDINGEN 

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 (6)  

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   



 
 

WatermonsterWatermonsterWatermonsterWatermonster        1111----1111----1111    

DatumDatumDatumDatum        22222222----10101010----2013201320132013    

Filterdiepte (m Filterdiepte (m Filterdiepte (m Filterdiepte (m ----mv)mv)mv)mv)        2,00 2,00 2,00 2,00 ----    3,003,003,003,00    

Datum van toetsingDatum van toetsingDatum van toetsingDatum van toetsing        11111111----11111111----2013201320132013    

MonsterconclusieMonsterconclusieMonsterconclusieMonsterconclusie        Overschrijding StreefwaardeOverschrijding StreefwaardeOverschrijding StreefwaardeOverschrijding Streefwaarde    

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

   

PAKPAKPAKPAK 

Naftaleen µg/l  <0,05 0,04   

PAK 10 VROM -   0,00050 (11)  

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

CKW (som) µg/l  <1,6    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14    

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1   

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1   

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1   

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1   

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  8 8 (6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <7 5 (6)  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  8,2 8,2 (6)  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <8 6 (6)  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <8 6 (6)  

 
 
Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,888,888,888,88    : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
 



 
 

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming    

                S S S S         S Diep S Diep S Diep S Diep         Indicatief Indicatief Indicatief Indicatief         I I I I     

   

METALENMETALENMETALENMETALEN 

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGENAROMATISCHE VERBINDINGENAROMATISCHE VERBINDINGENAROMATISCHE VERBINDINGEN 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAKPAKPAKPAK 

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFENGECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGENOVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 



 
 
 

 

BIJLAGE 5  

ANALYSERAPPORTEN LABORATORIUM 



T.a.v. J. de Vries
Postbus 336
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 17-10-2013

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-10-2013

Het Bosman 1 te Denekamp

2013.0111

2013130811/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Het Bosman 1 te Denekamp

1 2

J. de Vries 1/2

2013.0111

Analysecertificaat

17-10-2013/15:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-10-2013 A,B,C

14-10-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013130811/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.4% (m/m) 86.3Droge stof

S 4.9% (m/m) ds 2.7Organische stof

Q 94.8% (m/m) ds 97.2Gloeirest

S 3.3% (m/m) ds 2.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 42mg/kg ds 83Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.37Cadmium (Cd)

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

S 12mg/kg ds 14Koper (Cu)

S 0.068mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds 6.8Nikkel (Ni)

S 34mg/kg ds 140Lood (Pb)

S 45mg/kg ds 73Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 6.9Minerale olie (C10-C12)

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

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

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

7.8mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (0-50)

1 (50-100) 1 (100-130) 1 (130-160) 2 (50-100) 2 (100-120) 2 (120-160) 7813569

7813568

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Het Bosman 1 te Denekamp

1 2

J. de Vries 2/2

2013.0111

Analysecertificaat

17-10-2013/15:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-10-2013 A,B,C

14-10-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013130811/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.10mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.051mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.089mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

S 0.052mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.50mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (0-50)

1 (50-100) 1 (100-130) 1 (130-160) 2 (50-100) 2 (100-120) 2 (120-160) 7813569

7813568

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

GW



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013130811/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (0-50) 7813568 3  0  50 05314312871

 7813568 4  0  50 05314312861

 7813568 1  0  50 05314312821

 7813568 2  0  50 05314312891

1 (50-100) 1 (100-130) 1 (130-160) 2 (50-100) 2 (1 7813569 1  50  100 05314312842

 7813569 2  50  100 05314312902

 7813569 1  100  130 05314312883

 7813569 2  100  120 05314312833

 7813569 1  130  160 05314312794

 7813569 2  120  160 05314312814

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013130811/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013130811/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof/Gloeirest

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271Polychloorbifenylen (PCB)

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

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

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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T.a.v. J. de Vries
Postbus 336
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 24-10-2013

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-10-2013

Het Bosman 1 te Denekamp

2013.0111

2013135911/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Het Bosman 1 te Denekamp

1

J. de Vries 1/2

2013.0111

Analysecertificaat

24-10-2013/16:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-10-2013 A,B,C

22-10-2013

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013135911/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 330µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 4.1µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.1µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 15µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.050µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 1 (200-300) 7830393

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Het Bosman 1 te Denekamp

1

J. de Vries 2/2

2013.0111

Analysecertificaat

24-10-2013/16:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-10-2013 A,B,C

22-10-2013

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013135911/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

8.0µg/LMinerale olie (C10-C12)

<7.0µg/LMinerale olie (C12-C16)

8.2µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<8.0µg/LMinerale olie (C30-C35)

<8.0µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 1 (200-300) 7830393

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

GW
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1 (200-300) 7830393 1  200  300 AM040061261
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013135911/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013135911/1
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.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCL (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254tribroommethaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254CKW : Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                

HS

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-dichloorpropaan

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC)

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN 
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 blad 1 van 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOETSINGSCRITERIATOETSINGSCRITERIATOETSINGSCRITERIATOETSINGSCRITERIA 
 
 
 
Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond-
/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007  
(Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)). 
 
Achtergrondwaarde: deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer, 

waarvoor geldt dat geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De 
achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk voorkomende verhoogde gehalten in de 
grond; 
 

Streefwaarde: deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te 
bereiken kwaliteitsniveau van de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen; 

 
Interventiewaarde: deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze interventiewaarde is sprake van een sterke 
(bodem)verontreiniging. 

 
Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het 
aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde). 
 
Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de 
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een 
locatie, de bodemopbouw en de historische informatie. 
 
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en 
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst 
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).  
 
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index 
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte 
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde 
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader 
onderzoek uitgevoerd moeten worden. 
 
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het 
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.  
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ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 

    



 
 
 

 

 BIJLAGE 7 
 blad 1 van 1 
ONDERZOEKSSTRATEGIE NENONDERZOEKSSTRATEGIE NENONDERZOEKSSTRATEGIE NENONDERZOEKSSTRATEGIE NEN----5740 VOOR EEN "NIET5740 VOOR EEN "NIET5740 VOOR EEN "NIET5740 VOOR EEN "NIET----VERDACHTE" LOCATIE.VERDACHTE" LOCATIE.VERDACHTE" LOCATIE.VERDACHTE" LOCATIE. 
 
 
.1.1.1.1    VeldwerkVeldwerkVeldwerkVeldwerk    
 

Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische 
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens 
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002. 
 
Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur. 
 
Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met 
eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie. 
 
Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de 
locatie. 
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen. 

 
 
.2.2.2.2    Laboratorium onderzoekLaboratorium onderzoekLaboratorium onderzoekLaboratorium onderzoek    
 

Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te 
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie. 
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld. 
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.  
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740. 
 
Standaard pakket bodem (nieuw): 
• Lutum en organische stof 
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 
• Minerale olie 
• PAK (10 VROM) 
• PCB (7) 
 
Standaard pakket grondwater (nieuw): 
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 
• Aromaten (BTEXN) en styreen 
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,  
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform 
• Minerale olie 
 
 
De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden 
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt. 
 
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk 
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd. 
 
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald. 
 
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het 
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van 
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters. 
 
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen 
waaronder de BRL 2000 en AS3000 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 8  

HISTORISCH INFORMATIE  

GEMEENTE DINKELLAND 

  

  



1

Ramon Grootelaar

Van: Luijerink, Ineke [I.Luijerink@noaberkracht.nl]
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2013 16:21
Aan: Rob Fieten
Onderwerp: bodeminformatie Het Bosman 1 Denekamp

Geachte heer Fieten, 

 

U vraagt naar bodeminformatie omtrent Het Bosman 1 te Denekamp en het perceel ten noorden van het Bosman 1 

te Denekamp. Bij ons zijn geen bodemgegevens van deze percelen bekend. 

Hopelijk heeft u hierbij voldoende informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Ineke Luijerink 
 
Medewerker front-office vergunningen | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
Afdeling klant contact centrum taakveld wonen en leven 
Aanwezig Maandag, Dinsdag, Donderdagmorgen 
 
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.  
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht. 
 
 

 
 
Gemeente Dinkelland 
Nicolaasplein 5 | Postbus 11 | 7590 AA | Denekamp 
T . 0541 854 100 | F. 0541 854 320 
info@dinkelland.nl 
www.dinkelland.nl 
@Dinkellandinfo  
 

Gemeente Tubbergen 
Raadhuisplein 1 | Postbus 30 | 7650 AA | Tubbergen 
T. 0546 628 000 | F. 0546 628 111 
gemeente@tubbergen.nl 
www.tubbergen.nl 
@Gem_Tubbergen 
 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
Postbus 21 | 7590 AA | Denekamp 
info@noaberkracht.nl 
 

 

 
 

--  

DISCLAIMER: 

 

**************************************************************************************

*************** 

 

Op grond van algemeen bekende risico's van e-mail berichtenverkeer die door de 

verzender niet zijn  

 

te beinvloeden, is alle informatie in dit bericht onder voorbehoud. Noaberkracht 

Dinkelland Tubbergen  

 

gebruikt e-mail niet voor het aangaan van externe verplichtingen en het bekendmaken 

van besluiten.  

 

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

**************************************************************************************

*************** 
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Denekamp, Brandlichterweg 44 met identificatienummer NL.IMRO.1774.DENBPBRANDLW44-0401 van 

de gemeente Dinkelland.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3  aan huis verbonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, 

ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan particulieren;

1.4  aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:

het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, 

waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 

met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten 

aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  achtererfgebied

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

voorkant, van het hoofdgebouw;

1.8  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
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1.9  bed-and-breakfast:

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt binnen 

de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.10  bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen, 

trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten;

1.11  bestaand:

a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en werkzaamheden: 

1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan; 

2. aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen worden gebouwd krachtens een 

daartoe verleende bouwvergunning; 

b. ten aanzien van het overige gebruik: 

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

1.12  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, 

daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

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;
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1.17  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is 

begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een kelder, zolder en vliering;

1.18  bouwperceel:

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

1.19  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.20  bouwvlak:

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

geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.21  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;

1.22  carport

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

1.23  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.24  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen 

aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit; 

1.25  eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;
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1.26  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht 

is ingericht ten dienste van het gebruik van de hoofdgebouw;

1.27  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, 

waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomaat;

1.28  evenement:

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van: 

a. bioscoopvoorstellingen, als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen; 

b. markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid onder h van de Gemeentewet; 

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; 

f. activiteiten als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Onder een evenement wordt mede verstaan: een herdenkingsplechtigheid;

1.29  gebouw:

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

1.30  (hoek)erker:

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

hoofdgebouw;

1.31  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.32  horecabedrijf:

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig 

logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch 

getinte vermaaksfunctie;
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de horecabedrijven zijn in drie categorieën te onderscheiden:

a. horecacategorie 1: een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag bereiden en 

verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers van andere functies, 

met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een automatiek, broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, 

koffiebar, lunchroom, ijssalon, petitrestaurant, snackbar, snack-kiosk, tearoom, traiteur en/of een naar de aard en invloed 

op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf; 

b. horecacategorie 2: een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, dat 

voornamelijk is gericht op het bereiden en verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een bar 

(grand)café, eetcafé, restaurant, café restaurant, en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te 

stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie met logiesvertrekken of een zalencentrum; 

c. horecacategorie 3: vormen van horeca-activiteiten waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan 

de exploitatie een aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met 

zich meebrengt: dancings, discotheken en nachtclubs;

1.33  huishouding

een zelfstandig dan wel samenwonende persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken van dezelfde 

voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree;

1.34  inwoning

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

1.35  kampeermiddel

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig 

of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf;

1.36  kap:

een geheel of gedeeltelijke niet horizontale dakconstructie gevormd door ten minste twee schuin hellende dakschilden met 

een helling van elk ten minste 15 graden en ten hoogste 75 graden;

1.37  kelder

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin 

van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen; bij 'bebouwing in geaccidenteerd terrein' gelegen beneden peil;
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1.38  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen vergunningplicht op grond van milieuwetgeving geldt en 

die door de beperkte omvang in een gedeelte van een woning uitgeoefend kunnen worden;

1.39  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;

1.40  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;

1.41  overkapping

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

1.42  peil:
a. voor bebouwing in geaccidenteerd terrein voor zover de bebouwing met de gevel is gericht naar het openbare gebied 

waarop het bouwperceel ontsloten wordt (de dijk) en is gesitueerd op of binnen een afstand van 3 m uit de grens met 

het openbare gebied: 35 cm boven de kruin van de dijk; 

b. voor overige bebouwing in geaccidenteerd terrein: de bestaande gemiddelde bouwhoogte van het terrein op het punt 

waar deze direct grenst aan de gevel welke is gericht naar het openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt; 

c. voor gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein, waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst, mits het 

gebouw op een afstand van niet meer dan 20 m van die weg is gelegen: 35 cm boven de kruin van die weg ter plaatse van 

de hoofdtoegang; 

d. in andere gevallen bij gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein: de gemiddelde bouwhoogte van het 

terrein op het punt waar dit direct grenst aan de gevel die is gericht naar het openbare gebied waarop het bouwperceel 

ontsloten wordt; 

e. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van het aansluitende terrein;

1.43  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen vergoeding;
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1.44  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;

1.45  seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele 

handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder 

geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een 

privé-huis of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.46  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;

1.47  voorgevelrooilijn

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevels van het hoofdgebouw zijn georiënteerd, of, voor zover op de kaart 

een voorgevelrooilijn is aangeduid, de op de kaart aangeduide voorgevelrooilijn, alsmede het verlengde daarvan;

1.48  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

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

buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van 

ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde 

niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6  de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:

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

afstand het kortst is.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ' Wonen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen; 

b. bijbehorende bouwwerken bij woningen;

met daaraan ondergeschikt:

c. wegen en paden; 

d. groenvoorzieningen; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. speelvoorzieningen; 

g. water; 

h. nutsvoorzieningen;

met de daar bijbehorende:

i. tuinen, erven en terreinen; 

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

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

bepaalde in lid 3.1 .

3.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mag uitsluitend één woning per bouwvlak worden gebouwd; 

b. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

c. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig zijn, met dien 

verstande dat ondergrondse gebouwen uitsluitend zijn toegestaan in één bouwlaag; 

d. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens. Indien bij een 

hoekperceel twee bouwgrenzen naar de openbare weg zijn gekeerd, dan dient de voorgevel te worden gebouwd in de 

bouwgrens, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging ten opzichte van de voorgevels van de 

bestaande hoofdgebouwen op de naastgelegen percelen heeft; 
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e. de (op de verbeelding) aangegeven aanduidingen ten aanzien van de toegestane goot- en bouwhoogte worden in acht 

genomen; 

f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens zal tenminste 3,00 m bedragen; 

g. het bouwvlak/voorgevelrooilijn mag door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen worden overschreden, met dien        

verstande dat: 

1. de overschrijding ten hoogste 1,00 meter zal bedragen; 

2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw zal bedragen en de 

breedte van hoekerkers maximaal 50%. Deze bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, 

met uitzondering van hoekerkers; 

3. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk is, de 

breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw zal bedragen en de 

breedte van hoekerkers maximaal 2/3. De bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met 

uitzondering van hoekerkers; 

4. de bouwhoogte ten hoogste 4,00 meter zal bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 

10 graden (platte dakconstructie) de hoogte maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de verdiepingsvloer van 

de eerste verdiepingsvloer mag bedragen; 

5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2,00 m zal bedragen. Bij twee aan elkaar gekoppelde erkers 

bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is de voorgeschreven afstand van 2,00 meter tot de zijdelingse 

perceelgrens niet van toepassing; 

6. maximaal 1 (hoek)erker per woning is toegestaan.   

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. deze mogen zowel binnen als buiten de bouwvlakken worden gebouwd; 

b. deze mogen niet worden gebouwd vóór de voorgevelrooilijn;  

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak (waarbinnen het hoofdbouw moet 

worden gebouwd) mag, mits het bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 50 bedraagt: 

1. maximaal 85 m2 bedragen en; 

2. bij percelen groter dan 400 m2 maximaal 100 m2 bedragen.

3. tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de gezamenlijk oppervlakte ten hoogste de bestaande 

oppervlakte zal bedragen met een maximum van 350 m2. 

d. in afwijking van het gestelde onder c mag de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een 

hoofdgebouw meer bedragen dan 50% van het perceel, mits de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende 
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bouwwerken bij een hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 20 m2; 

e. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 10 graden 

(platte dakconstructie) de hoogte maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer mag bedragen; 

f. de nokhoogte is minimaal 1 meter lager dan de nok van het hoofdgebouw; 

g. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan dient minimaal 3 meter te bedragen; 

h. bij vrijstaande woningen moet aan één zijde een afstand van tenminste 2 meter tot de zijdelingse perceelsgrens in acht 

worden genomen.

3.2.4  Overkappingen en carports

In afwijking van het bepaalde in lid 3.2.3 sub e t/m g geldt voor overkappingen en carports dat de afstand tot de voorgevel van 

het hoofdgebouw of het verlengde daarvan minimaal 1 meter dient te bedragen. 

3.2.5  Hoekpercelen

In afwijking van het bepaalde in lid 3.2.3 en lid 3.2.4 mag bij een hoekperceel één van de twee voorgevelrooilijnen worden 

overschreden met dien verstande dat:

a. een bijbehorend bouwwerk voor de naar de weg gekeerde gevel (s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan 

worden gebouwd, mits; 

1. het een hoeksituatie betreft waarbij sprake is van twee naar de weg gekeerde gevels; 

2. het bijbehorend bouwwerk ten minste 3,00 meter achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of 

het verlengde daarvan wordt gebouwd; 

3. ten hoogste één naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt 

overschreden, welke gezien de ligging niet als logische voorgevelrooilijn kan worden aangemerkt; 

4. het bijbehorende bouwwerk tenminste 2,00 meter uit het openbaar toegankelijk gebied wordt gebouwd, mits de 

voorgevelrooilijn van de aangrenzende percelen niet wordt overschreden; 

5. de goothoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 tot 10 graden (platte 

dakconstructie) de hoogte maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer mag bedragen; 

6. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken niet meer bedraagt dan de oppervlakte genoemd artikel 3.2.3 sub c 

en niet meer dan 50% van het bouwperceel wordt bebouwd.

b. een carport voor de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd, 

mits: 

1. het een hoeksituatie betreft waarbij sprake is van twee naar de weg gekeerde gevels; 

2. de carport ten minste 1,00 meter achter één naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw of het verlengde 

daarvan wordt gebouwd; 

3. ten hoogste één naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt 

overschreden, welke gezien de ligging niet als logische voorgevelrooilijn kan worden aangemerkt; 

4. de carport tenminste 2,00 meter uit het openbaar toegankelijk gebied wordt gebouwd, mits de voorgevelrooilijn van 

de aangrenzende percelen niet wordt overschreden; 

96  bestemmingsplan Denekamp, Brandlichterweg 44



 

5. de bouwhoogte van een carport ten hoogste 3,00 meter bedraagt; 

6. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, waaronder de carport ook valt, niet meer bedraagt dan de 

oppervlakte genoemd in artikel 3.2.3 sub c en dat niet meer dan 50% van het bouwperceel wordt bebouwd.

3.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de 

bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3,00 m achter de voorgevel van het 

hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen zal ten hoogste 5,00 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 m bedragen, waarbij ten hoogste 1 vlaggenmast per 

hoofdgebouw is toegestaan; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.  

3.4  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

3.5  Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden 

afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.2.2 sub b in die zin dat een vrijstaand hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, 

mits: 

1. de bouwdiepte van het hoofdgebouw ten hoogste 15,00 m bedraagt; 

2. de zijdelingse bouwvlak grenzen ten hoogste 3,00 m worden overschreden; 

3. de oppervlakte van het hoofdgebouw ten hoogste 25% bedraagt van het bestemmingsvlak, met een maximum van 

150 m2; 

4. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn; 

5. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens minimaal 3,00 m bedraagt; 

6. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens minimaal 8,00 m bedraagt; 

7. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
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voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;

b. het bepaalde in lid 3.2.3 sub c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een 

hoofdgebouw wordt vergroot met ten hoogste 100 m2, mits: 

1. het een vergroting betreft ten behoeve van de huisvesting van mindervaliden en zorgbehoeftigen, waarbij op basis 

van een besluit van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of een verklaring van de GGD dient te worden 

aangetoond dat de gewenste uitbreiding noodzakelijk is; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken ten hoogste 100% van de oppervlakte van het 

hoofdgebouw bedraagt.

c. het bepaalde in lid 3.2.5 sub a onder 4 en sub b onder 4 in die zin dat de afstand tot het openbaar gebied wordt verkleind 

tot 0 meter.

3.6  Specifieke gebruiksregels

3.6.1  Strijdig gebruik 

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

a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huisverbonden beroep of een 

aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, anders dan in de vorm van mantelzorg; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden; 

e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding.

Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken.

3.7  Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.6 sub a in die zin dat vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van 

mantelzorg, mits: 

1. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk van aard is; 

2. er sprake blijft van één huishouden;

b. het bepaalde in lid 3.6 sub b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een 

aan-huis-verbonden beroep, mits: 

1. het een beroep betreft dat naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen milieuvergunningsplichtige 

activiteiten) in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie, kan worden 

uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 
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2. het pand waarin het beroep wordt uitgeoefend tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van de 

exploitant of de beoefenaar van het beroep, danwel kan worden aangemerkt als het bij het hoofdverblijf behorende 

bijgebouw, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 

3. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30% van de 

vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en aangebouwde 

bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m2; 

4. het geen detailhandel (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of 

prostitutieactiviteiten betreft; 

5. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast; 

6. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de openbare 

ruimte ontstaat;

c. het bepaalde in lid 3.6 sub b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een 

aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, mits: 

1. het bedrijf naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen milieuvergunningsplichtige activiteiten) in een 

woning en/of daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend en dat een 

ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

2. het pand waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van de 

exploitant, danwel kan worden aangemerkt als het bij het hoofdverblijf behorende bijgebouw, waarbij één andere 

arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 

3. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30% 

van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m2; 

4. het geen detailhandel (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of 

prostitutieactiviteiten betreft; 

5. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast; 

6. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de openbare 

ruimte ontstaat;

d. het bepaalde in lid 3.6 sub d in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt 

voor logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits: 

1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande entree 

(deur); 

2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen; 

3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt; 

4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt; 

5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging; 

6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang; 
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7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

e. het bepaalde in lid 3.6 sub e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits: 

1. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang verschaft tot de 

gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan; 

2. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een slaapkamer, 

badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan; 

3. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang; 

4. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn toegestaan, doch 

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

5. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (éénmeterkast); 

6. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel; 

7. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn gekoppeld aan de 

woning.

3.8  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 

woonsituatie, de verkeersveiligheid, de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, de milieusituatie, het plan wijzigen in 

die zin dat het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, met dien verstande dat:

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

perceel; 

b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn; 

c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen; 

d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens minimaal 3,00 m bedraagt; 

e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens minimaal 8,00 m bedraagt; 

f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of 

een vastgestelde hogere grenswaarde; 

g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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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 bouwregels

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, 

kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende 

daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,00 meter 

bedraagt.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

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

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen en 

materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud; 

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf; 

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden, de woonsituatie, het straat en 

bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, 

afmetingen en percentages; 

b. de bestemmingsregels in die zin dat het beloop of het profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in 

geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

d. de bestemmingsregels ten aanzien van bouwwerken geen gebouw zijnde voor kunstobjecten, speelvoorzieningen, 

informatiezuilen, minicontainers, papiercontainers, glasbakken en vlaggenmasten. Met dien verstande dat: 

1. de hoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 5 meter; 

2. de hoogte van minicontainers, papiercontainers, glasbakken bedraagt maximaal 3 meter; 

3. de hoogte van informatiezuilen bedraagt maximaal 5 meter; 

4. voor kunstobjecten geldt een maximale hoogte van 8 meter; 

5. voor vlaggenmasten en lichtmasten (lichtmast t.b.v. verkeersveiligheid is vergunningsvrij) geldt een maximale hoogte 

van 10 meter; 

6. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 meter; 

7. het bruto-vloeroppervlak is niet groter dan 50 m2; 

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van de gebouwen 

ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot, mits: 

1. deze vergroting niet meer dan 10 m2 per plaatselijke verhoging bedraagt; 

2. de vergroting leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende 

gebouw bedraagt;

f. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak in die zin dat de grenzen van het bouwvlak 

naar de buitenzijde met meer dan één meter worden overschreden door: 

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen; 

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

g. voor het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen, waarbij geldt: 
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1. een maximum van 3 evenementen per jaar; 

2. de duur ten hoogste 15 dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van 

het evenement hieronder begrepen.
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Artikel 8  Overige regels

8.1  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard, blijven overeenkomstig 

het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 

b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 

d. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 

e. de ruimte tussen bouwwerken.
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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 , 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. Burgemeester en wethouders kunnen 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 Denekamp, Brandlichterweg 44 van de gemeente Dinkelland.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ...

De Voorzitter,                                                          De Griffier,
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