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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Aanleiding voor het bestemmingsplan

Kwekerij Aarninkhof is gevestigd aan de Stroothuizerweg 27 te Denekamp. Het betreft
een glastuinbouwbedrijf met een glasoppervlak van ca. 2,8 ha en de benodigde
bedrijfsruimten. De ontwikkelingen in de sector, waarin Kwekerij Aarninkhof opereert,
brengen met zich mee dat er permanent gestreefd moet worden naar een opschaling van
het productievolume om aan de wens/eis van de afnemers te kunnen blijven voldoen. De
markt dwingt als het ware de producent om mee te groeien met de groei van de
afnemers. De ordergrootte per afnemer neemt gestaag toe en hierop zal Kwekerij
Aarninkhof moeten inspelen wil zij haar klanten niet verliezen aan een concurrerend
bedrijf. Het bedrijf wil daarom uitbreiden met 9.400 m² aan de oostkant van het perceel.

1.2

Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt in de buurtschap Berghum ten zuidoosten van de bebouwde kom van
Denekamp, tussen de Berghum, Voskampsweg en Stroothuizerweg. De nieuwe bebouwing
is gepland op grasland dat in agrarisch gebruik is.

Figuur 1 : globale ligging plangebied, rode c irkel

Figuur 2 toont een overzichtskaart van de locatie, waarbij de grens van het plangebied in
geel is weergegeven.
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Figuur 2 : plangebied: geel omkaderde vlak

Het plangebied is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
2010’ van de gemeente Dinkelland. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 18 februari
2010 door de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland. De gronden in het plangebied
hebben op basis van dit bestemmingsplan de bestemmingen Bedrijf-Glastuinbouw en
Agrarisch-1. Figuur 3 omvat een uitsnede van dit bestemmingsplan.

Figuur 3 : uits nede verbeelding bes temmings plan "Buitengebied 2 0 1 0 " (bron Ruimtelijkeplannen.nl)

1.3

Planologische regeling

Het oprichten van bebouwing en het inrichten van het perceel ten behoeve van Kwekerij
Aarninkhof zoals gewenst, is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied 2010'. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het
geldende bestemmingsplan noodzakelijk. Omdat het initiatief past op de locatie en niet
onwenselijk is, wordt medewerking verleend, onder voorwaarde dat ook geïnvesteerd
wordt in de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving volgens het KGO-beleid
(Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving §3.2.3). Via voorliggend document wordt gemotiveerd
waarom medewerking wordt verleend en waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke
ordening (Wro).

1.4

Leeswijzer

De toelichting is als volgt opgebouwd:
1. In Hoofdstuk 1 is aangegeven waar het plangebied zich bevindt en is kort ingegaan op
de aanleiding van dit plan.
2. In Hoofdstuk 2 is het initiatief nader uitgewerkt, waarmee inzicht verkregen wordt in
het waarom en de doelstelling van dit plan. In dit hoofdstuk worden ook de
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landschappelijke inpassing en de KGO-investering besproken, aangezien zij een
belangrijk onderdeel vormen van het plan.
Het beleid, voor zover relevant, komt in Hoofdstuk 3 aan de orde.
In Hoofdstuk 4 wordt het project getoetst op de uitvoerbaarheid aan de hand van
verschillende sectorale eisen (zoals milieuregels, regels op het vlak van ecologie en
verschillende andere onderwerpen).
Vervolgens wordt in Hoofdstuk 5 de juridische planbeschrijving toegelicht. In dit
hoofdstuk wordt ook een belangrijk algemeen inzicht gegeven in de eisen van de Wet
ruimtelijke ordening en de manier waarop bestemmingsplannen opgebouwd zijn. Voor
niet-vakmensen is dit een belangrijk hoofdstuk om de plaats van het bestemmingsplan
in de ruimtelijke ordening te kunnen bepalen.
In Hoofdstuk 6 worden de maatschappelijke en economische haalbaarheid van het
plan besproken.
Hoofdstuk 7 geeft tot slot aan welke procedure is doorlopen en wat de resultaten van
de inspraak, het vooroverleg en de zienswijzen zijn.
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van het plan
In dit hoofdstuk komt het initiatief aan bod. Daartoe wordt eerst inzicht gegeven in de
huidige functie(s) en bebouwing in het plangebied. Daarbij wordt mede de relatie met de
omgeving betrokken. Daarna wordt strikt ingezoomd op het beoogde initiatief.

2.1

Huidige situatie

Kwekerij Aarninkhof is een glastuinbouwbedrijf met een glasoppervlak van ca. 2,8 ha en
de benodigde bedrijfsruimten. Op dit bedrijf staat een oppotmachine en een zaailijn. De
potten worden gevuld, gezaaid en afzetklaar gemaakt. De kas wordt verwarmd middels
een centraal verwarmingssysteem. De kas is voorzien van een energiescherm boven in de
kas. Achter de ketel staat een rookgascondensor. De rookgassen worden langs een
warmtewisselaar geleid, zodat nog extra warmte wordt onttrokken aan de rookgassen.
De planten staan op de kasbodem. Het betreft een gesloten bodem. De grond is afgedekt
met dicht plastic. Rond de kaspoten wordt het plastic dusdanig geplaatst dat er geen
lekkage naar de bodem kan plaatsvinden. De planten krijgen water naar behoefte. Er komt
geen drainwater vrij.
Het bedrijf is actief in de teelt van éénjarige tuinplanten die voornamelijk worden geleverd
aan diverse tuincentra in zowel Nederland als het buitenland.
2.1.1 Noodzaak uitbreiding
De afgelopen jaren heeft Kwekerij Aarninkhof een gestage groei laten zien in haar
productievolume welke groei vooral werd geïnitieerd door het gegeven dat Kwekerij
Aarninkhof meer vraag naar producten uit de markt kreeg dan het aanbod groot was. Om
vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen wil het bedrijf uitbreiden met 9.400 m².
Deze geplande strategische stap voor dit bedrijf is ingegeven door een drietal aspecten:
1. In 2006 heeft de directie van Kwekerij Aarninkhof besloten een aantal vaste
medewerkers, die onderdeel uitmaakten van het managementteam van het bedrijf, de
mogelijkheid te bieden als mede aandeelhouder te participeren in de onderneming. De
reden voor deze werknemers-participatie was o.a. te streven naar een grotere
betrokkenheid van deze medewerkers bij het bedrijf; een verdere verbetering van de
continuïteit van de bedrijfsprocessen doordat deze medewerkers een grotere
verantwoordelijkheid gaan voelen voor de onderneming en het gefaseerd mogelijk
maken van een toekomstige bedrijfsovername.
2. De ontwikkelingen in de sector, waarin Kwekerij Aarninkhof opereert, brengen met zich
mee dat er permanent gestreefd moeten worden naar een opschaling van het
productievolume om aan de wens/eis van de afnemers te kunnen blijven voldoen. De
markt dicteert als het ware de producent mee te groeien in de groei die de afnemers
van de producten van Kwekerij Aarninkhof momenteel ook meemaken. De ordergrootte
per afnemer neemt derhalve gestaag toe en hierop zal Kwekerij Aarninkhof moeten
inspelen wil zij haar klanten niet verliezen aan een concurrerend bedrijf.
3. De markt van éénjarige tuinplanten laat nog wel een groei in volume zien, maar geen
groei in de afzetprijzen van de producten. De afzetprijzen staan zelfs onder druk
omdat de afnemers door een toename van de ordergrootte een lagere inkoopprijs
afdwingen. Dit betekent dat een individueel bedrijf permanent moet streven naar een
verdere verlaging van de kostprijs per eenheid product ten einde een gezond
bedrijfs-economisch rendement op haar bedrijfsactiviteiten te behouden. Een verdere
groei van het bedrijf door een vergroting van de beteelbare oppervlakte biedt o.a. de
mogelijkheid grotere partijen planten te telen en daarbij in een nieuw te bouwen
afdeling de logistieke processen op het bedrijf te verbeteren zodat de kostprijs per
eenheid product ook daadwerkelijk kan dalen.
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2.1.2 Verplaatsingsmogelijkheden
Het bedrijf Kwekerij Aarninkhof ziet geen mogelijkheid om te verplaatsen naar een andere
locatie.
De huidige afnemers van Kwekerij Aarninkhof zijn locale vaste klanten (ca. 120 vaste
klanten). Locale klanten zijn onder andere Tuincentrum Borghuis te Deurningen,
Welkoop te Ootmarsum, Groenrijk te Enschede, Intratuin te Enschede, Emsflower te
Emsburen. Het proces van het opbouwen van dit afnemersbestand heeft Kwekerij
Aarninkhof tientallen jaren gekost. Door dit goede klantencontact neemt de
ordergrootte per afnemer toe, waardoor de uitbreiding noodzakelijk is. Wanneer
Kwekerij Aarninkhof zich zal verplaatsen naar een andere locatie, zal het bedrijf een
groot deel van dit klantenbestand kwijt raken en de locale functie zal hierdoor komen
te vervallen.
Bij verplaatsing van het bedrijf zullen de vervoerkosten toenemen. De afstand van de
kwekerij tot aan de afnemers zal langer worden. Hierdoor zal de kostprijs van het
product toenemen. De producten van Kwekerij Aarninkhof worden voor de afnemers
minder aantrekkelijk.
In Dinkelland zijn de gronden met de bestemming glastuinbouw schaars. Het is voor
Kwekerij Aarninkhof onmogelijk om een ander perceel met de bestemming glastuinbouw
en eenzelfde afmeting in de nabije omtrek aan te kopen.
Circa acht vaste personen en ca. acht uitzendkrachten zijn werkzaam bij Kwekerij
Aarninkhof. Deze medewerkers zijn woonachtig in nabij gelegen gemeentes. Wanneer
Kwekerij Aarninkhof verplaatst naar een andere locatie, zal een groot gedeelte van
deze personen niet meegaan met de verhuizing. Hierdoor zal een groot gedeelte van
de opgebouwde kennis van de gespecialiseerde medewerkers verloren gaan.

2.2

Toekomstige situatie

Op dit moment zijn de bedrijfseconomisch verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden op het
bestaande perceel binnen het vigerende bestemmingsplan uitgeput. Het nog onbebouwde
zuidwestelijke deel van het perceel heeft de bestemming Bedrijf - Glastuinbouw. Het is
echter niet mogelijk dit gedeelte van de bestemming daadwerkelijk te voorzien van
glasopstanden. Daarom is buiten de huidige bestemmingen gekeken naar mogelijke
oplossingen. Door het onbebouwde zuidwestelijke gedeelte een andere, beschermende,
bestemming te geven en de bedrijfsuitbreiding aan de oostkant (huidige bestemming
Agrarisch - 1) te laten plaatsvinden, kan het bedrijf het glasareaal met ca. 9.400 m²
vergroten. Een stap die voor dit glastuinbouwbedrijf noodzakelijk is om de komende tien
jaar levensvatbaar te zijn en te blijven.
2.2.1 Het beoogde plan
Op het zuidwestelijke deel van het perceel aan de Stroothuizerweg met de bestemming
Bedrijf - Glastuinbouw staan zeer oude inlandse eiken, sommigen zijn zelfs 300 jaar oud.
Dit gedeelte heeft verder een mooie groene uitstraling en onttrekt de kwekerij vanaf de
stroothuizerweg gedeeltelijk aan het zicht. Er is landschappelijk belang de waardevolle
oude eiken te behouden. Het gedeelte met inlandse eiken krijgt daarbij de bestemming
Bos - Bos en natuur, zodat deze waardevolle bomen behouden kunnen blijven. Eenzelfde
oppervlakte aan de oostzijde krijgt de bestemming Bedrijf - Glastuinbouw (voorheen
Agrarisch - 1). Er is sprake van uitruilen van bestemmingen.
Het totale plan voorziet in een uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf met 9.400 m².
Daarnaast wordt het bestaande regenwaterbassin verplaatst en vervangen voor een
bassin dat dieper gelegen is om de kwaliteit van de omgeving te verhogen. Dit betekent
dat naast de uitruil in verband met de nieuwe bestemming Bos - Bos en natuur een kleine
uitbreiding met de bestemming Bedrijf - Glastuinbouw noodzakelijk is.
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Figuur 4 : verbeelding beoogde ontwikkeling

2.2.2 Bedrijfseconomische onderbouwing
In september 2013 is een bedrijfseconomische onderbouwing gemaakt door Stehouwer
Advies BV in Amerongen (Bijlage 1). In deze onderbouwing wordt een beeld geschetst van
de (economische en financiële) ontwikkeling van het bedrijf indien de bestaande
bedrijfssituatie qua oppervlakte en teeltplan de komende vijf jaren niet zal worden
gewijzigd. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van de uitbreiding doorgerekend. De
cijfers zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekeningen van 2011 en 2012. De
bevindingen uit dit rapport zijn hier beknopt weergegeven.
Opbrengsten.
De opbrengsten bestaan uit de teelt van diverse perk- en tuinplanten waarbij de
gemiddelde productie per m² is en de gemiddelde verkoopprijs van dit assortiment planten
is gebaseerd op de gegevens van de afgelopen jaren.
Kosten
De begrote kosten hebben enerzijds betrekking op de variabele kosten samenhangend met
het uit te voeren teeltplan, zoals energie (verwarming kassen),
gewasbescherming/meststoffen, inkoop uitgangsmateriaal, overige teeltkosten en de
afzet- verkoopkosten. Anderzijds bestaan de kosten uit vaste kosten: O.a.
Afschrijvingen, rente, onderhoud en algemene kosten. De afschrijvingen zijn bepaald op
basis van vervangingswaarde en de rente begroot op basis van het gemiddeld
geïnvesteerd vermogen. De begrote arbeidskosten zijn inclusief vergoeding van de
ondernemersuren.
Uitbreiding
Het bedrijf wordt uitgebreid tot een glasareaal van 37.400 m² (+ 9.400 m² t.o.v.
bestaande bedrijfssituatie). Het teeltplan blijft t.o.v. de huidige situatie ongewijzigd. Door
de vergroting van het schaaloppervlakte worden kostenvoordelen behaald bij de afzet en
de productie van de producten (o.a. arbeidskosten) en de vaste kosten van de
onderneming (o.a. algemene kosten).
Het assortiment van de geteelde producten van Kwekerij Aarninkhof wordt niet sterk
uitgebreid, maar er zullen met name meer producten binnen het huidige assortiment
worden geteeld. Deze opschaling van de productie van gelijkwaardige producten heeft
kostenvoordelen bij de afzet- en verkoopkosten.
Opschaling van de productie zal leiden tot een lichte verbetering van de
arbeidsproductiviteit van de handelingen in zowel de teelt als bij de afzet/verwerking
van het eindproduct.
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Door de toegenomen schaalgrootte van de kwekerij worden de algemene kosten per
m2 kasoppervlakte verlaagd. Een deel van deze algemene kosten heeft namelijk een
vast karakter en staat daarbij los van de schaalomvang van de onderneming (denk
hierbij aan accountantskosten, kantoorkosten, autokosten, etc.)
Conclusie
Uit de analyse van het begrote bedrijfsresultaat van de opgestelde meerjarenbegroting
kan worden geconcludeerd dat vergroting van de bedrijfsoppervlakte resulteert in een
structurele verbetering van het begrote resultaat per jaar. De investering verbetert het
continuïteitsperspectief van Kwekerij Aarninkhof. Uit de financiële kengetallen van deze
onderneming in de begrotingsperiode kan ook de conclusie worden getrokken dat het
investeringsplan financieel haalbaar is. De solvabiliteit en de begrote liquiditeitsmarges
voldoen aan de minimaal bancaire normen zodat de gewenste lening voor deze
onderneming in principe door de bank verstrekt zal worden.
Het beoogde plan is financieel uitvoerbaar. Uit de cijfers blijkt dat er sprake is een
duurzame onderneming met voldoende continuïteitsperspectief.

2.3

Ontwikkeling in het landelijk gebied

Voor iedere ontwikkeling in het landelijk gebied is de basisinspanning van toepassing. Het
gaat hier om een goede landschappelijke inpassing van het bedrijfsperceel. Omdat de
uitbreiding niet binnen het bestemmingsplan past, is ook de Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving (KGO, §3.2.3) van toepassing.
Dit betekent dat het bedrijf verplicht wordt gesteld om te investeren in de ruimtelijke en
omgevingskwaliteit.
De groene omgeving (of het buitengebied) is een waardevol en kwetsbaar gebied binnen
de provincie Overijssel. Daarom is in de omgevingsvisie beleid opgenomen om onnodig
ruimtebeslag op de groene omgeving tegen te gaan.
Wanneer er plannen zijn voor nieuwvestiging of uitbreiding van bestaande functies in
dit gebied zal eerst moeten worden gekeken of deze functie niet beter op een ander
plaats kan worden ontwikkeld, zoals op een bedrijventerrein of een leegstaande
locatie (het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik).
Wanneer situaties denkbaar zijn waarbij uitbreiding of nieuwvestiging toch in het
buitengebied dient plaats te vinden, is tegelijkertijd investeringen in de
omgevingskwaliteit rondom de eigen locatie gewenst. Ontwikkelingsruimte en
kwaliteitsprestatie moeten in evenwicht zijn. In deze gevallen is sprake van de
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
Het glastuinbouwbedrijf is aan het buitengebied gebonden, waarbij verplaatsing niet
mogelijk is. De financiële haalbaarheid is voldoende aangetoond (§Bedrijfseconomische
onderbouwing). Bovendien blijft door uitwisseling van bestemmingen de netto uitbreiding
van de bestemming Bedrijf - Glastuinbouw beperkt. Vanuit het KGO beleid worden nieuwe
elementen geplaatst om zo het landschap te versterken.
In het rapport 'Landschappelijke inpassing en KGO investering', opgesteld door
Projectbureau Orbis uit 's Hertogenbosch van 20 november 2012 (Bijlage 2), is
aangegeven hoe het bedrijf landschappelijk wordt ingepast en welke KGO investeringen
worden gedaan.
2.3.1 Landschappelijke inpassing
In de nieuwe situatie wordt het bedrijf zo veel mogelijk 'ingepakt' door groene inheemse
elementen. zoals Acer campestre, Crataegus laevigata, Prunus spinosa en Viburnum
opulus. Deze landschappelijke inpassing is weergegeven in figuur 5: B, C, D en E.
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Figuur 5 : lands c happelijke inpas s ing en KGO inves tering

In de huidige situatie is het gietwaterbassin omringd door ca. 2 m hoge dijken met zwart
plastic (zie figuur 6).

Figuur 6 : huidig bas s in

In de nieuwe situatie wordt het bassin dieper in het landschap gelegd, waardoor het
geheel nog meer aan het zicht onttrokken wordt. De dijken worden maximaal 1 m hoog en
beplant met Hedera helix. Het effect van deze ontwikkeling is te zien in figuur 7. In figuur
8 zijn een aanzichttekeningen opgenomen.

Toelichting (ontwerp)
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Figuur 7 : voorbeeld dieper gelegen bas s in met dijk van c a. 1 0 0 c m, begroeid met H edera.

Figuur 8 : aanzic ht gevel /erfs ingel/waterpartij

2.3.2 KGO investering
Elke nieuwe ontwikkeling moet bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit
conform de gebiedskenmerken. Vanuit die kwalitatieve benadering hebben Provinciale
Staten in het kader van de Omgevingsvisie Overijssel beleidsruimte geboden aan de
gemeenten. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, geïntroduceerd in de Omgevingsvisie, is
het nieuwe kwaliteitsinstrument voor het landelijk gebied. In § 3.2.3 wordt dit nader
toegelicht.
In de omgevingsvisie en -verordening wordt een aantal categorieën genoemd die onder
het toepassingsbereik van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving vallen. Ook uitbreiding
van bestaande functies zijn mogelijk onder de voorwaarden van de kwaliteitsimpuls. Bij dit
plan gaat het om uitbreiding van een bestaande functie.
In de huidige situatie is een bomenweide aanwezig met o.a. zeer oude inlandse eiken. Het
voorste gedeelte van het erf wordt gebruikt als opslagplaats. Dit gedeelte is verhard,
daar wordt potgrond, kisten en andere bedrijfsmaterialen opgeslagen.
De verharding aan de voorkant van het bedrijf aan de Stroothuizerweg wordt verwijderd
en maakt plaats voor een veld van bloemrijk grasland met hierop een boomgaard met
traditionele Twentse hoogstamfruitbomen.
De bestaande bomenweide met de oude inlandse eiken wordt gevitaliseerd; de bestaande
bomen worden waar nodig gesnoeid en nieuwe bomen worden toegevoegd. Op die manier
ontstaat een zogenaamd 'erfbos'. Het veld wordt langs de inrit aangevuld met een
beukenhaag, afgesloten met een rasterhekwerk. De aansluiting bij de weg wordt daarmee
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verbeterd en meer transparant. De bestaande beplanting wordt gedund en ongewenste
uitheemse soorten worden verwijderd. Daarbij wordt aansluiting gezocht tussen de
bestaande, gevitaliseerde bloemenweide en de nieuwe hoogstamboomgaard.

Figuur 9 : KGO inves tering
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Hoofdstuk 3 Beleidskader
In dit hoofdstuk wordt het plan getoetst aan het vigerende beleid.

3.1

Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht
geworden. De SVIR vervangt onder andere de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de
Structuurvisie Randstad 2040 en de MobiliteitsAanpak. De structuurvisie schetst de
ontwikkelingen en ambities voor 2040 en vertaalt deze vervolgens naar ambities in
rijksdoelen en -beleid met bijbehorende nationale belangen tot 2028.
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
waarbij de gebruiker voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer
bevoegdheden, bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het
behoud van groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de
hoogte van de situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties.
Daardoor kunnen zij betere regionale beleidsafwegingen maken.
Het rijksbeleid laat zich over het algemeen niet uit over dergelijke kleinschalige
ontwikkelingen. Het initiatief raakt geen rijksbelangen. Derhalve wordt geconcludeerd dat
er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.
3.1.2 M.e.r.
In de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994 is aangegeven voor welke
activiteiten het opstellen van een m.e.r. verplicht is en voor welke activiteiten beoordeeld
moet worden of het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige
activiteiten).
De activiteiten van Kwekerij Aarninkhof worden niet genoemd in de onderdelen C of D van
de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994. Daarom hoeft voor de
besluitvorming op de vergunningaanvraag geen milieueffectrapportage te worden
opgesteld (geen m.e.r.-plicht) en hoeft ook niet te worden beoordeeld of een
milieueffectrapport moet worden opgesteld (geen m.e.r.- beoordelingsplicht).
Conform artikel 7.2a Wm is een m.e.r. verplicht indien op grond van artikel 19j, tweede
lid, van de Natuurbeschermingswet, een passende beoordeling moet worden gemaakt. Het
plan heeft geen effect op nabij gelegen Natura 2000 gebieden, omdat geen extra emissie
plaatsvindt.

3.2

Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de
Omgevingsvisie Overijssel 2009 en de daarbij behorende Omgevingsverordening Overijssel
2009.
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3.2.1 Omgevingsvisie Overijssel 2009
De Omgevingsvisie Overijssel 2009 is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke
leefomgeving van Overijssel. De Omgevingsvisie is op 1 juli 2009 vastgesteld door
Provinciale Staten en op 1 september 2009 in werking getreden. Op 3 juli 2013 heeft de
Provincie Overijssel de 'actualisatie Omgevingsvisie' vastgesteld. Deze actualisatie is
gericht op de herijking van de EHS.
Een van de opgaven voor de Omgevingvisie is het ontwikkelen en beschermen van de
groene kwaliteiten en het cultureel erfgoed. De waarden van cultureel erfgoed vormen
een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van stad en land. Eigenheid en herkenbaarheid
van regio's, steden en dorpen bepalen mede het welzijn van de inwoners van de
provincie.
De landschappelijke kwaliteiten zijn medesturend voor de wijze waarop de
gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich
sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere
kwaliteiten van het gebied worden behouden of worden versterkt. In algemene zin geldt
dat binnen nationale landschappen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de
kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of worden versterkt.
In de Omgevingsvisie wordt door de provincie Overijssel een toelichting gegeven over hoe
zij denken ruimtelijke kwaliteit te realiseren. De ambitie van de provincie Overijssel is een
kwaliteitsontwikkeling in gang te zetten, waarbij elk project, elke ontwikkeling bijdraagt
aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Als basis voor
inhoudelijke sturing worden de gebiedskenmerken genomen die er nu zijn.
Dit zijn de ruimtelijke kenmerken van een gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de
karakteristiek en kwaliteit ervan. Deze kenmerken moeten niet alleen beschermd worden,
maar ook juist worden verbonden met nieuwe ontwikkelingen, waarbij bestaande
kwaliteiten worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd.
Het beoogde plan wordt uitgevoerd conform de eisen van het provinciaal beleid zoals
verwoord in de 'Omgevingsvisie Overijssel'. In § 3.2.4 is dit verder uitgewerkt aan de hand
van het sturingsprincipe.
3.2.2 Omgevingsverordening Overijssel 2009
De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities
realiseert. Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te
passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en
doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten is
bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke
beleidsambitie een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten
de provincie zal inzetten om de verschillende onderwerpen van provinciaal belang te
realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel 2009. De Omgevingsverordening is het provinciaal
juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan
hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is.
De Omgevingsverordening is een uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie en is opgesteld
in de vorm van regels.
In het kader van de Omgevingsverordening is de Kwaliteitsimpuls Groene omgeving, de
ruimtelijke kwaliteit en de kernkwaliteiten va het Nationaal Landschap Noordoost-Twente
van belang. Deze aspecten zijn uitgewerkt in §2.3.2, §3.2.3 en §3.2.4.
Het beoogde plan is niet in strijd met de omgevingsverordening.
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3.2.3 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), geïntroduceerd in de Omgevingsvisie
Overijssel, is het nieuwe kwaliteitsinstrument voor het landelijk gebied. De provincie wil
ontwikkelingen in de Groene omgeving samen laten gaan met een impuls in kwaliteit.
Daarom is de 'Kwaliteitsimpuls Groene omgeving' ontwikkeld als een eenduidige bundeling
van diverse bestaande regelingen als rood voor rood, rood voor groen, vab's,
landgoederen etc. Deze regelingen blijven daarin overigens wel herkenbaar. Dit betekent
dat er in het buitengebied ruimte is voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe
ontwikkelingen, mits die gelijk opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit.
Ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties moeten in evenwicht zijn.
Voor iedere ontwikkeling in het landelijk gebied is de basisinspanning van toepassing. Het
gaat hier om een goede landschappelijke inpassing van het bedrijfsperceel. Omdat de
uitbreiding niet binnen het bestemmingsplan past en het als grootschalig wordt
aangemerkt, is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van toepassing. Dit betekent dat
Kwekerij Aarninkhof moet investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving.
Het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden wordt in voldoende mate
gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving
(§2.3.2).
3.2.4 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2009
Sturen op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid betekent, naast het beschermen van
bestaande kwaliteiten, vooral inzetten op het leggen van nieuwe verbindingen tussen
bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Het sturingsprincipe is vertaald naar een
uitvoeringsmodel. Met dit model wordt bepaald of er aan een ontwikkeling behoefte is,
waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden op basis van de
Catalogus Gebiedskenmerken. Aan de hand van de drie niveaus kan worden bezien of een
ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de
ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. De drie niveaus komen hieronder
aan de orde.
3.2.4.1

Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen
nodig dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een
behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase de SER-ladder
gehanteerd. Bij de SER-ladder worden ruimtelijke keuzes in een hiërarchische volgorde
gemaakt en onderbouwd, waarbij als uitgangspunt geldt dat de ruimte zuinig en zorgvuldig
moet worden benut.
De SER-ladder is ontwikkeld voor gebiedsontwikkeling in de Stedelijke omgeving. In de
Groene omgeving spreken we over het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. De
principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn naar analogie als volgt samen te
vatten:
(Her-)benutting van bestaande bebouwing;
Combinatie van functies conform gebiedskenmerken;
Uitbreiding in aansluiting op bestaande bebouwing, rekening houden met ontsluiting,
conform gebiedskenmerken.
Herbenutting van bestaande bebouwing is hier niet aan de orde, omdat geen bestaande
bebouwing voorhanden is. Het plan wordt uitgevoerd conform de gebiedskenmerken.

18

Toelichting (ontwerp)

Buitengebied Stroothuizerweg 27 Denekamp

3.2.4.2

DLV glas & energie

Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de hand
van 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.

Figuur 1 0 : O ntwikkelings pers ec tieven

Ter plaatse van het beoogde plan zijn de ontwikkelingsperspectieven:
1. Nationaal landschap: Noord-Oost Twente
2. Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte: mixlandschap met landbouw, natuur,
water en wonen als goede buren.
Nationale landschappen moeten zich sociaal-economisch voldoende kunnen ontwikkelen,
terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden of worden versterkt.
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap worden
behouden of worden versterkt. De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap
Noord-Oost Twente zijn:
a. het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen;
b. de grote mate van kleinschaligheid;
c. het groene karakter.
Het landschapstype van het plangebied is jonge heide en Broekontginningslandschap. De
hoofdkenmerken zijn relatief grote open ruimtes, deels omzoomd door boscomplex. In het
plan wordt o.a. een erfbos aangelegd en de erfafscheiding wordt voorzien van bomen
(§2.3.1). Het groene karakter blijft daardoor niet alleen behouden, maar wordt ook
versterkt.
In het mixlandschap is ruimte voor landbouw, landschapsontwikkeling, natuur,
cultuurhistorie, vrije tijd, wonen en overige bedrijvigheid. Het onderhavige plan past daar
goed binnen: landbouw en landschapsontwikkeling is één van de genoemde functies en de
uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf vormt geen belemmering voor andere functies.
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Gebiedskenmerken

Op basis van de gebiedskenmerken gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden voor
ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling moet zoveel mogelijk aansluiten bij de
gebiedskenmerken.

Figuur 1 1 : Gebieds kenmerken

De gebiedskenmerken voor het beoogde plan zijn:
1. Natuurlijke laag: dekzandvlaktes
2. Agrarisch cultuurlandschap: jonge heide- en broekontginningslandschap
3. Lust- en leisurelaag: donkerte
De natuurlijke laag wordt gekenmerkt als dekzandvlakte en ruggen. De dekzandgronden
beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er
in grote delen een reliëfrijk - door de wind gevormd - zandlandschap achter, dat
gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied.
Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd.
De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat
functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door beplanting
met "natuurlijke" soorten en door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in
gebiedsontwerpen.
De laag van het agrarisch-cultuurlandschap wordt gekenmerkt als een oude
hoevenlandschap, een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de
complexen met de grote essen "bezet" waren en een volgende generatie boeren nieuwe
ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden
ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat dezelfde opbouw kent als het
essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant.
Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond.
Essenlandschap in het klein met samenhangend systeem van es/kamp, erf op de flank,
natte laagtes en - voormalige - heidevelden. Ordening vanuit de erven, die de
"organische" vormen van landschap volgt. Spinragstructuur vanuit de erven naar de
omliggende gronden en tussen de erven. Contrastrijke landschappen met veel variatie op
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de korte afstand.
De ambitie is het kleinschalig, afwisselende hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende
erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor landbouw,
wonen, werken, recreatie, mits er wordt voortgebouwd aan kenmerkende structuren van
het landschap: de open esjes, de routes over de erven, de erf- en
landschapsbeplantingen. Binnen deze structuren zijn er vol op mogelijkheden om een
functioneel grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap te ontwikkelen.
De lust - en leisurelaag wordt gekenmerkt door donkerte. Lichte gebieden geven een
beeld van de economische dynamiek van de provincie: de steden en dorpen, de
autosnelwegen, de attractieparken, de grote bedrijventerreinen en de gebieden met veel
bebouwing. De donkere gebieden geven een indicatie van de "buitengebieden" van
Overijssel. De natuurcomplexen en de grote landbouwgebieden. De donkere gebieden zijn
de gebieden waar het 's nachts nog echt donker is, waar je de sterrenhemel kunt
waarnemen. Het zijn de relatief "luwe" dun bewoonde gebieden met een lage
gebruiksdruk.
De ambitie is de huidige "donkere" gebieden, tenminste zo donker te houden, maar bij
ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken. Dit betekent op praktisch niveau
terughoudend zijn met verlichting van wegen, bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar
deze 's nachts uit kan of anders lichtbronnen selectiever richten. Structureel is het
vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van de dynamiek het perspectief. De
ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden.
Het plan sluit aan bij de gebiedskenmerken omdat zowel de nieuwe als de bestaande
beplantingsstroken om het bedrijf zo veel mogelijk worden versterkt met groene inheemse
elementen. Het erf krijgt een beter aanzicht vanwege de aanleg van een boomgaard met
authentieke twentse hoogstammen. Het huidige "donker" gebied blijft gewaarborgd.

3.3

Gemeentelijk beleid

Ondanks alle veranderingen zal de landbouw in de komende decennia van groot belang
blijven voor de gemeente. Het is daarom belangrijk dat de landbouw de mogelijkheden en
de ruimte krijgt voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij uiteraard moet worden beoordeeld in
hoeverre deze ontwikkelingen passen binnen het waardevolle landschap van de
gemeente.
De gemeente gebruikt als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen de
gebiedskenmerken zoals genoemd in de omgevingsvisie en de kwaliteit van het landschap
zoals beschreven in het landschapsontwikkelingsplan. Grootschalige ontwikkelingen
worden getoetst aan ruimtelijke kwaliteit doordat bijvoorbeeld de gebiedskenmerken
onderdeel moeten uitmaken van een landschappelijk inpassingsplan en gebaseerd op
inrichtingsconcepten per landschapstype (landschapsontwikkelingsplan).
3.3.1 Landbouwontwikkelingsplan
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Dinkelland is vastgesteld op 2
september 2008 en is een gemeentelijke uitwerking van het LOP Noordoost Twente en
Twenterand. Het hoofddoel van het landschapsontwikkelingsplan is het formuleren van de
gewenste ontwikkelingsrichting voor het landschap voor de komende 10 jaar.
Het is de bedoeling dat het LOP een bijdrage levert aan:
behoud, herstel , versterking en vernieuwing van landschappelijke kwaliteiten;
een vitaal en veerkrachtig landschap;
een gezamenlijke aanpak;
stellen van landschappelijke randvoorwaarden ten aan zien van ontwikkelingen.
Het LOP wil in de eerste plaats de mogelijkheden laten zien. Het zegt niet wat niet mag of
wat direct moet, want het LOP heeft immers geen juridische status. Het LOP heeft
hierdoor geen beperkende werking op de bestaande functies in het gebied, zoals
landbouw, recreatie, wonen en werken.
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De landschappelijke eenheden zijn opgebouwd uit verschillende deelgebieden met ieder
hun eigen karakteristieken en gewenste ontwikkeling. De verschillen in gewenste
ontwikkeling en het onderscheid in deelgebieden komen voort uit de verschillen tussen
landschapstypen.
Het plangebied is gelegen in het grensgebied. In het grensgebied liggen twee
deelgebieden: Breklenkamp en de grensvelden. Het plan Aarninkhof ligt in de grensvelden.
Het toekomstbeeld voor de grensvelden bestaat uit grote open agrarische gebieden. Het
accent ligt op agrarisch gebruik. Landschappelijk wordt gesproken over een jong
ontginningenlandschap. De algemene kwaliteitseisen zijn o.a. het verstevigen van het
landschappelijk raamwerk en een goede verhouding tussen de erfbeplanting en de
bebouwing. Als tegenprestatie gekoppeld aan het erf wordt het aanplanten van een
robuuste erfbeplanting gevraagd. Daarnaast wordt aanplant van bomenrijen langs wegen,
beken en sloten gevraagd.
Het beoogde plan past binnen de kaders die gesteld zijn in het LOP. In de
landschappelijke inpassing is rekening gehouden met de algemene kwaliteitseisen die
gesteld zijn aan het jong ontwikkelingenlandschap. Het betreft een agrarisch bedrijf, de
openheid wordt gewaarborgd door het bedrijf zo veel mogelijk 'in te pakken' door groene
inheemse elementen. Er is een goede verhouding tussen erfbeplanting en bebouwing.
3.3.2 Structuurvisie Dinkelland
De Structuurvisie Dinkelland is vastgesteld op 10 september 2013. Zij richt zich op het
versterken van de sociaal-economische kracht van Noordoost-Twente. Ingespeeld wordt
op de effecten van de demografische en economische ontwikkelingen, waaronder de
leefbaarheid van de kernen en het behouden en versterken van de waardevolle
landschappelijke en natuurlijke waarden.
De structuurvisie wijst op de steeds groter wordende ruimtelijke druk op het buitengebied.
Verrommeling van het platteland is een actuele dreiging. De trend van de afnemende
betekenis van de agrarische bedrijvigheid in het buitengebied zal zich de komende jaren
doorzetten. Naar verwachting zal het huidige aantal actieve agrarische bedrijven flink
afnemen in Dinkelland. Het gemiddelde agrarische bedrijf zal in de toekomst groter in
omvang zijn dan naar de huidige maatstaven.Vele agrarische percelen en agrarische
bebouwing komen hierdoor vrij en zullen een andere functie in de toekomst vervullen.
Andere economische activiteiten gaan plaatsvinden in het buitengebied. Activiteiten die
veelal geen natuurlijke binding hebben met het platteland. De mogelijkheden om
bestaande kwaliteit te borgen en nieuwe kwaliteit te creëren zullen volop worden benut.
Kenmerkend voor het buitengebied is het unieke landschap dat is aan te merken als een
kleinschalig samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen.
De gemeente heeft een gezonde economie die voornamelijk drijft op het agrarische en
toeristische sector maar waarin ook zeker andere bedrijvigheid, die zowel in de kernen als
in het buitengebied is gevestigd een belangrijke rol speelt.
Door veel aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing, wordt het bedrijf zo
veel mogelijk 'ingepakt' door groene inheemse elementen.
3.3.3 Uitvoering KGO-beleid
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben samen het "Werkboek Kwaliteitsimpuls
groene omgeving" uitgewerkt in een gemeentelijk "Beleids- en uitvoeringskader groene
omgeving". Dit beleids- en uitvoeringskader bevat uitgangspunten voor het toepassen van
de principes van ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke planprocessen bij ontwikkelingen in het
buitengebied.
Als er sprake is van een functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige
ontwikkeling zal er naast de basisinspanning moeten worden geïnvesteerd in ruimtelijke
kwaliteit.
In § 2.3.2 is beschreven hoe de KGO-investering wordt uitgevoerd. Voor de berekening
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van de hoogte van de kwaliteitsimpuls wordt uitgegaan van de waardevermeerdering van
de gronden die door de planologische verandering zal ontstaan. In dit geval gaat het om
een bestemmingsplanwijziging van Agrarisch - 1 naar Bedrijf - Glastuinbouw, waarbij
uitgegaan wordt van resp. €5,- en €25,- als grondwaarden.
Het zuidwestelijke gedeelte waar de bestemming Bedrijf - Glastuinbouw op rust, wordt
verplaatst naar het oosten. In dit geval is er geen sprake van waardestijging of
waardedaling, omdat het tegen elkaar wegvalt. Zoals in §2.2.1 is vermeld wordt de
bestemming Bedrijf - Glastuinbouw vergroot. Kwekerij Aarninkhof moet een
KGO-investering doen gebaseerd op de waardeverandering van de grondwaarden.
De kosten voor de realisatie van de KGO-investering overstijgen het minimale verplichte
KGO-investeringsbedrag.
De beoogde uitbreiding van Kwekerij Aarninkhof is zowel goed voor de continuïteit van de
bedrijfsvoering als voor de landschappelijke inpassing van het bedrijf en het behoud van
waardevolle houtopstanden. Door de voorgestelde KGO-investering ontstaat een
aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
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Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten
De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) aangetoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt zowel de
onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem,
ect.) maar ook de economische uitvoerbaarheid van het plan. Daarvan wordt in dit
hoofdstuk verslag gedaan. De toets aan het beleid is in het vorige hoofdstuk al aan de
orde gekomen.

4.1

Milieu

4.1.1 Bodem
De bodemkwaliteit is in het kader van de Wro van belang indien er sprake is van
functieveranderingen en / of een ander gebruik van de gronden. De bodem moet geschikt
zijn voor de functie. Mocht er een verontreiniging te verwachten zijn, dan wel mocht
deze feitelijk aanwezig zijn, dan dient inzichtelijk gemaakt te worden dat na vaststelling
van het plan de beoogde oplossing om dit probleem aan te pakken (milieu)technisch
haalbaar is en dat er voldoende budget beschikbaar is.
Het oostelijke deel van het perceel op 11 februari 2008 aangekocht. Het perceel is altijd
als akkerbouwgrond in gebruik geweest. Er zijn geen feiten die er op wijzen dat het
perceel enige verontreiniging bevat die kan leiden tot het nemen van enige maatregelen.
In het kader van het Activiteitenbesluit wordt de nulsituatie vastgelegd.
4.1.2 Lucht
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet
milieubeheer goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november
2007 in werking getreden. De wet vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Met name
paragraaf 5.2 uit genoemde wet is veranderd. Omdat 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat
de nieuwe 5.2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. De Wet luchtkwaliteit introduceert het
onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in
betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten
dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het
gaat hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).
Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in een Algemene Maatregel
van Besluit (AMvB). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die jaarlijks
meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide
(1,2 microgram per m3 ) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit.
'Kleine' projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing.
Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden een woonwijk van minder dan 1.500
huizen niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit. Deze kwantitatieve
vertaling naar verschillende functies is neergelegd in de Regeling 'niet in betekenende
mate bijdragen'.
De bestemmingsplanwijziging van het plan Kwekerij Aarninkhof zal niet leiden tot een
significante uitbreiding van vervoersbewegingen. De ordergrootte per afnemer neemt toe,
maar het aantal klanten zal niet toenemen. Bij toename van de ordergrootte zal eerst de
omvang van auto/bestelbus/vrachtwagen toenemen en daarna pas het aantal
auto's/bestelbussen/vrachtwagens. Zie ook § 4.3.
De bijdrage van het verkeer is derhalve niet in betekenende mate.
De mogelijkheden die het plan biedt zijn niet van meetbare invloed op de luchtkwaliteit in
de omgeving en op de luchtkwaliteit in het algemeen. Ook doen zich geen ontwikkelingen
voor die tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leiden.
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4.1.3 Geluid
De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu
mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh en Bgh). De kern van de wet is dat
geluidsgevoelige bestemmingen, worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving
ten gevolge van wegverkeer, spoorweg en industrie. De Wet geluidhinder kent de
volgende geluidsgevoelige bestemmingen:
1. woningen;
2. onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal);
3. ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken
medische kleuterdagverblijven etc.
Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurt aan de hand van vastgestelde
zoneringen. De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld
zijn industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder
meer ook in op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen.
Voor dit plan is het van belang te kijken naar de mogelijke gevolgen van industrielawaai,
wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Kwekerij Aarninkhof valt onder het
Activiteitenbesluit. Het bedrijf verricht geen activiteiten die meer geluid veroorzaken dan
in een standaardsituatie. Er worden geen extra geluidsbronnen toegevoegd, daarom is
geen aanvullend onderzoek nodig.

T abel 3 : Grens waarden geluid (Bron: A c tiviteitenbes luit tabel 2 .1 7 g).

4.1.4 Milieuzonering
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten:
geluid, geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de
milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging
van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en
Milieuzonering' uit. De laatste uitgave is 'Bedrijven en Milieuzonering', editie 2009. In deze
publicatie is een lijst opgenomen met daarin de aan te houden richtafstanden tussen een
gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstand afgeweken wordt dient
een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan. Het zo scheiden van
milieubelastende en –gevoelige functies dient twee doelen:
1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkómen of zoveel mogelijk beperken van hinder en
gevaar bij gevoelige functies (bijvoorbeeld woningen);
2. het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld
bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden,
kunnen uitoefenen.
Bij Aarninkhof zijn de milieu-aspecten voor geur, stof en gevaar verwaarloosbaar, omdat
de activiteiten geen geur of stof verspreiden. Voor geluid geluid geldt een afstand van 30
m.
In de directe omgeving van het plangebied staat de dichtsbijzijnde woning op een afstand
van circa 37 meter. Derhalve wordt voldaan aan de richtafstand uit de genoemde
publicatie.
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4.1.5 Externe veiligheid
Het externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen heeft vorm gekregen in de risicobenadering.
Op grond van deze benadering worden in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
grenzen gesteld aan de risico's waarbij wordt gelet op de kwetsbaarheid van functies in
de omgeving. De risico's worden daarbij in twee maten gemeten: het plaatsgebonden
risico (voor individuen) en het groepsrisico (voor groepen mensen).
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt voor nieuwe situaties een grenswaarde
van 10-6 per jaar. Dit betekent dat de overlijdenskans niet groter mag zijn dan één op de
miljoen per jaar. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde van 10-5.

Figuur 1 1 : E xterne veiligheid

Uit figuur 10 blijkt dat de dichtstbijzijnde risicobron een buisleiding van Defensie Pijpleiding
Organisatie (DPO) betreft. Het plaatsgebonden risico betreft een risicoafstand (PR 10-6)
van 0 meter. Gezien deze risico-afstand is er met realisatie van dit plan geen sprake van
een onverantwoord veiligheidsrisico.

4.2

Water

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om
te gaan met het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van
overstromingen e.a.) voorkomen worden en kan ook de kwaliteit van het water hoog
gehouden worden. Daarom is het belangrijk om, waar mogelijk, te werken volgens de
volgende principes:
1. afkoppelen van schoon hemelwater zodat dit niet in het vuilwaterriool komt en
waardoor het vuile water geconcentreerder wordt waardoor verwerking ervan beter
verlopen kan;
2. opvangen en vasthouden van gebiedseigen water. Dit door middel van infiltratie in de
bodem in het plangebied (als dat kan) of anders infiltratie in de omgeving en / of het
'getrapt' afvoeren via opvangbekkens naar het oppervlaktewater;
3. goed zorgen voor (de mogelijkheden voor) waterinfrastructuur zoals dijken langs de
kust, rivieren en andere waterwegen.
Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is in diverse nota's vastgelegd. Het
meest directe beleidsplan is de Vierde Nota Waterhuishouding en het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW, juli 2003). Het bestuursakkoord heeft tot doel om in de
periode tot 2015 het hoofdwatersysteem in Nederland te verbeteren en op orde te
houden. Belangrijk onderdeel is om de drietrapsstrategie 'vasthouden, bergen, afvoeren' in
alle overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe te hanteren. In het Nationaal
Bestuursakkoord is vastgelegd dat de watertoets een verplicht te doorlopen proces is in
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waterrelevante ruimtelijke planprocedures, waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van de
waterbeheerder in de planvorming wordt gewaarborgd.
Het Provinciaal beleid is in de Omgevingsvisie Overijssel 2009 verwoord. De ambities zijn,
naast de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de
kwaliteit van de kleinere wateren, de veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding
van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlakte water en
waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
Het beleid van Waterschap Regge en Dinkel is in het waterbeheerplan vastgelegd. Het
waterbeheerplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap op 28
oktober 2009. Het plan gaat over het waterbeheer in het hele stroomgebied van ReggeF
en Dinkel en het omvat alle watertaken van het waterschap. Het waterbeleid van het
waterschap is met name gericht op een duurzame aanpak van het waterbeheer.
4.2.1 Waterparagraaf
Waterschap Regge en Dinkel is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de
digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de normale
procedure van de watertoets is toegepast (Bijlage 3). Deze waterparagraaf is in overleg
met het waterschap opgesteld.
4.2.1.1

Afvalwater

Het betreft een glastuinbouwbedrijf met perkplantenteelt. De planten staan op de
kasbodem. Het betreft een gesloten systeem, doordat de grond is afgedekt met dicht
plastic. Rond de kaspoten wordt het plastic dusdanig geplaatst dat er geen lekkage naar
de bodem kan plaatsvinden. Elke 4 jaar wordt het plastic vervangen.
De planten krijgen water en meststoffen naar behoefte met behulp van een
watergeefunit. Het gietwater heeft een vrij lage EC (1 tot 2), afhankelijk van de fase
waarin het gewas verkeert. Er komt geen drainwater vanuit het gewas vrij en er is geen
drainagesysteem in de ondergrond aanwezig. Derhalve vindt geen lozing plaats op de
bodem of op het oppervlaktewater.
4.2.1.2

Hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een gegraven waterbassin met een inhoud van ca.
6.500 m³. De minimumeis voor wateropslag is in het activiteitenbesluit vastgelegd op
minimaal 500 m³ per ha. Voor de totale oppervlakte van 37.400 m² (bestaand +
uitbreiding) is minimaal 1.870 m³ noodzakelijk.
Voor het bergen van pieken van de hemelwaterneerslag moet uitgegaan worden van 40
mm in 75 minuten. Voor de totale oppervlakte van 37.400 m² is dan 1.496 m³ benodigd.
Deze opslag wordt gerealiseerd in de bovenste laag van het bassin. Er blijft voor de teelt
nuttig ca. 5.000 m³ opslag over, dit is ca. 1.340 m³ per ha, dus ruimschoots meer dan
verplicht. Deze opslag geeft voor de teelt van perkplanten een goede
gietwatervoorziening als uitgangspunt voor de teelt (een opslag van ca. 4.200 m³ zou
daarvoor al volstaan).
In het bassin wordt alleen hemelwater opgevangen.
De piekwaterberging van 1.500 m³ wordt vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater
met 32 m³/uur (2,4l/sec/ha), waardoor de berging na ca. 47 uur weer volledig is
leeggelopen.
4.2.1.3

Oppervlakte- en grondwater

Ten noorden grenst de leggerwatergang 32-0-0-2 aan het plangebied. Deze
leggerwatergang wordt in het plan niet gewijzigd en de watergang wordt derhalve niet in
het plangebied opgenomen. De eisen die door het waterschap aan deze watergang
gesteld worden blijven van kracht. Van belang is in dit geval dat de beschermingszone
van 5 m vanaf deze waterloop moet worden gerespecteerd. In deze zone mag niet
worden gebouwd of beplant. Hiervan is in dit plan ook geen sprake.
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Er wordt geen grondwater onttrokken.

4.3

Verkeer

Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op
de verkeersstructuur.
De verkeersstroom van de huidige situatie is als volgt. Per jaar wordt ca. 250 keer het
bedrijf voorzien van de aanvoer van productiemiddelen. De afvoer van het geteelde
product is ca. 500 keer jaar. Derden komen ca. 100 keer per jaar goederen afleveren,
zoals de aflevering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Tevens komen
derden ca. 50 keer per jaar goederen/afval ophalen. De verkeersstroom op de Berghum en
de Stroothuizerweg zal door de uitbreiding niet significant toenemen. De
verkeersbewegingen nemen niet toe, omdat het aantal klanten niet zal toenemen, maar
de ordergrootte per afnemer. Bij toename van de ordergrootte zal eerst de omvang van
auto/bestelbus/vrachtwagen toenemen en hierna pas het aantal
auto's/bestelbussen/vrachtwagens. De vrachtwagens kunnen op eigen terrein keren,
waardoor de verkeersstroom niet wordt gehinderd.
Het bedrijf wordt via de Stroothuizerweg bevoorraad en de geteelde producten worden
via Berghum richting de Voskampweg afgevoerd. De bevoorrading en de afvoer van de
producten zal bij uitbreiding niet gewijzigd worden. Door deze wijze van aan- en afvoer
van Kwekerij Aarninkhof is de verkeersstroom gelijkmatig verdeeld over de
Stroothuizerweg en de Berghum. De Stroothuizerweg en Berghum betreffen
tweerichtingsverkeer. In de Berghum is een wegversmalling aanwezig, waardoor
vrachtwagens niet rond kunnen rijden.

4.4

Ecologie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden getoetst of er sprake is van
negatieve effecten op de (mogelijke) natuurwaarden. Daartoe wordt onderscheid gemaakt
in:
1. gebiedsbescherming;
2. soortenbescherming.
Ad 1: Gebiedsbescherming
De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. Sinds 1 oktober
2005 zijn hierin ook de bepalingen vanuit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn,
aangevuld met de vroegere Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten verwerkt. In de
Natuurbeschermingswet zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd:
1. natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);
2. beschermde Natuurmonumenten;
3. wetlands.
Naast deze drie soorten gebieden is er de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur
((P)EHS) die in het kader van de gebiedsbescherming van belang is. De (P)EHS is een
samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Zij bestaat uit
bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones. De
EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse
natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als
bijdrage aan een leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de
volgende uitgangspunten van belang:
1. vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten
gebieden;
2. verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;
3. verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke
natuurkwaliteit haalbaar is.
Ad 2: Soortenbescherming
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Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild
voorkomende inheemse planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich
vooral op het in stand houden van populaties van soorten die bescherming behoeven.
Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op
beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen
genomen moeten worden.
Voor de soortenbescherming geldt dat deze voor elk plangebied geldt. In elk gebied
kunnen bijzondere soorten voorkomen en / of elk plangebied kan geschikt zijn voor deze
soorten. Voor iedereen in Nederland geldt altijd, dus ook los van het voorliggende
beoogde ruimtelijke project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten
van werkzaamheden. Voor menig soort geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen een
bepaald beoogd project uitvoerbaar is.
4.4.1 Dit plan
In het kader van de soortenbescherming dient beoordeeld te worden wat via het
ruimtelijke project wordt toegelaten in aanvulling op wat al mogelijk is. Zo is sloop van
bebouwing of het verrichten van werken (maaien, kappen etc.) vaak ook al mogelijk
zonder een ruimtelijk besluit in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee
wordt voorliggend plan echter niet ontslagen van een integrale blik op het totale project:
dus inclusief ingrepen die ook zonder het beoogde Wro-besluit mogelijk zijn.
Buro Bakker BV, adviesburo voor ecologie, heeft in november 2012 een quick scan
uitgevoerd om de effecten van dit plan op beschermde flora en fauna te onderzoeken
(Bijlage 4). Onderstaand zijn de beknopte conclusies uit het rapport weergegeven.
Zwaar beschermde soorten die hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden zijn
niet aanwezig. De overige in het plangebied gevonden en te verwachten soorten zijn licht
beschermd. Voor deze soorten geldt een vrijstelling. Een ontheffing in het kader van de
Flora- en faunawet hoeft voor deze soorten niet te worden aangevraagd.
Er hoeft geen rekening te worden gehouden met broedvogels.Ten aanzien van licht
beschermde soorten, en dan in het bijzonder de Veldmuis, dient er rekening te worden
gehouden met de zorgplicht. Een week voorafgaand aan de werkzaamheden dient de
vegetatie te worden afgemaaid en de grasmat met zode te worden verwijderd. De meeste
dieren zullen dan het plangebied verlaten en elders leefgebied zoeken.

4.5

Archeologie

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van
het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement
heeft dit verdrag in 1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming
van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit
erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de
Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het
verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht
bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan
vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat waar nodig die waarden
veiliggesteld kunnen worden en / of het initiatief aangepast kan worden.
Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Dinkelland (Scholte
Lubberink, 2007) heeft het plangebied een middelmatige archeologische verwachting.Het
betreft laaggelegen en vochtige gebieden met een relatief lage kans op archeologische
resten, zeker in vergelijking met de dekzandruggen. De kans op archeologische resten is
het hoogst in de hogere delen van de dekzandwelvingen en langs de randen van hoge
dekzandruggen. Hier kunnen zich bijvoorbeeld mesolithische kampementen hebben
bevonden. In het heideontginningsgebied kunnen dekzandruggen als gevolg van
ontginning, vergraving en egalisatie plaatselijk zijn afgevlakt. Hierdoor lijkt het gebied
vlakker dan het oorspronkelijk was.
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4.5.1 Dit plan
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in november 2012 een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd (Bijlage 5). Bij het
bureauonderzoek zijn de verwachte archeologische waarden vastgesteld. Bij het
veldonderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst.
Gezien de ligging in een gebied met dekzandwelvingen gold op basis van het
bureauonderzoek een middelmatige archeologische verwachting. Op basis van historische
kaarten en AHNbeelden ligt het plangebied waarschijnlijk op de flank van een klein
dekzandkopje. Op basis hiervan is er een kleine kans op archeologische resten, vooral uit
de Steentijd. Hierbij moet vooral gedacht worden aan restanten van kleine
extractiekampen. Hiervan rest tegenwoordig nog een strooiing van vuursteen en
haardkuilen. Voor de periode Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen is de kans op
archeologische resten uitermate klein. Er is een minimale kans op het voorkomen van
nederzettingsresten, bestaande uit één of enkele erven (woonstalhuis, enkele
bijgebouwen en waterput(ten)), of grafvelden. Gezien de ligging in een heidegebied is de
kans op archeologische resten uit de Nieuwe Tijd laag. Deze kunnen echter niet helemaal
uitgesloten worden, aangezien twee doorgaande wegen en een landweer langs het
plangebied liepen.
Op basis van de onderzoeksresultaten, kan worden geconcludeerd dat het oorspronkelijke
podzolprofiel locaal nog deels intact is. Op basis van AHN-beelden en historische kaarten
lijkt sprake te zijn van een dekzandwelving. De kans op eventuele resten is gezien de
landschappelijke ligging van het plangebied echter zeer gering.
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Figuur 1 2 : P langebied geprojec teerd op divers kaartmateriaal

Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van
de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
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Hoofdstuk 5 Juridische planopzet
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze van bestemmen.

5.1

Algemeen

De Wro bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit
brengt met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op vergelijkbare
wijze gepresenteerd moeten worden. Met het oog hierop stellen de Wro en de
onderliggende regelgeving eisen waaraan digitale en analoge plannen moeten voldoen. Zo
bevat de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) bindende afspraken
waarmee bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden. De
SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en
bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en
het renvooi.
Op de verbeelding (plankaart) zijn alle functies zodanig bestemd, dat het mogelijk is om
met behulp van het renvooi direct te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het
plangebied zijn gegeven en welke regels daarbij horen. Uitgangspunt daarbij is dat de
verbeelding zoveel mogelijk informatie geeft over de in acht te nemen maten en volumes.
De regels geven duidelijkheid over de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de
specifieke gebruiksregels.
Navolgend wordt de systematiek, opbouw en indeling van de regels kort toegelicht.
5.1.1 Inleidende regels
Conform de SVBP bevatten de inleidende regels artikelen met de begripsbepalingen en de
wijze van meten.
Begripsbepalingen zijn omschrijvingen van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen.
Deze zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot
verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg
gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van
meten op de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden
aangehouden.
5.1.2 Bestemmingsregels
In het hoofdstuk Bestemmingsregels zijn alle bestemmingen opgenomen met de daarbij
behorende bestemmingsomschrijving. Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van
aanduidingen om toegestaan gebruik nader te specificeren.
De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:
bestemmingsomschrijving: De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel
om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies.
bouwregels: In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde
bebouwingsregels geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt
hier vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de
verbeelding.
afwijken van de bouwregels: Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden
afgeweken van de bouwregels ten aanzien van het oppervlak en de vorm van
bijbehorende bouwwerken.
specifieke gebruiksregels: In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in
ieder geval zijn toegestaan dan wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle
mogelijke toegestane en strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies,
waarvan het niet op voorhand duidelijk is. Het gaat hierbij in feite om een
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aanvulling/verduidelijking op de in de bestemmingsomschrijving genoemde functies.
afwijken van de gebruiksregels: Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden
worden afgeweken van het in de bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van
hoofdgebouwen.
5.1.3 Algemene regels
Anti-dubbeltelbepaling: Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer
volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een
bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens
meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke
eis wordt gesteld.
Algemene gebruiksregels: Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van
gronden en bouwwerken in algemene zin.
In Artikel 8 is een voorwaardelijke verplichting opgenomen zodat zowel aan de
landschappelijke inpassing als aan de KGO verplichting wordt voldaan wanneer het plan
wordt uitgevoerd.
Algemene afwijkingsregels: In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de
bevoegdheid gegeven om af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde,
onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten
worden genomen, zijn aangegeven.
Algemene wijzigingsregels: In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de
bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden met
een algemene strekking. De criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in
acht moeten worden genomen, zijn aangegeven
Algemene procedureregels: Deze bepaling geeft aan welke procedure bij afwijking gevolgd
dient te worden.
Overige regels: Hier staan regels geformuleerd ten aanzien welstand en
wegverkeerslawaai en er wordt de mogelijkheid geboden om nadere eisen aan aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing.
5.1.4 Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht: Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan bestaan (of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen
blijven bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt
niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met
zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden
verleend. Burgemeester en wethouders kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken
van hun handhavingsbevoegdheid. Het overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in
artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het
moment van inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden voortgezet.
Slotregel: Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald.

5.2

Bestemmingen

In het hoofdstuk Bestemmingsregels zijn alle bestemmingen opgenomen met de daarbij
behorende bestemmingsomschrijving. Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van
aanduidingen om toegestaan gebruik nader te specificeren.
Artikel 3 Agrarisch - 1
De voor Agrarisch - 1 aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor het agrarisch
gebruik en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke,
geomorfologische en cultuurhistorische waarden.
Artikel 4 Bedrijf - Glastuinbouw
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De bestemming heeft betrekking op de bedrijfsgebouwen, waaronder kassen, ten behoeve
van het glastuinbouwbedrijf. De bestemming bevat tevens een regeling voor het
water-bassin. Er mag maximaal 80% van het bouwperceel worden volgebouwd.
Artikel 5 Bos - Bos en natuur
De bestemming Bos en natuur betreft de KGO investering en de bestaande oude inlandse
eiken. Het behoud, herstel en ontwikkeling van de waarden van dit gebied staat voorop.
Artikel 6 Dubbelbestemming leiding - brandstof
De bestemming heeft betrekking op de buisleiding van Defensie Pijpleiding Organisatie
(DPO).
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid
6.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.
Gedurende deze periode worden ingezetenen en andere belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld om (mondeling of schriftelijk) zijn of haar reactie aan het college van
burgemeester en wethouders bekend te maken. De ingediende inspraakreacties zullen te
zijner tijd in dit hoofdstuk worden samengevat en van een beantwoording worden
voorzien.
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zal het
voorontwerpbestemmingsplan aan de gebruikelijke overleginstanties worden voorgelegd.

6.2

Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een nieuwe ruimtelijk project dient op grond van artikel 3.1.6 lid
1, sub f van het Bro onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan.
Onderdeel daarvan is een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het plan. Een
tweede bepaling omtrent het financiële aspect is het eventueel verhalen van plankosten.
In principe dient bij vaststelling van het ruimtelijke besluit tevens een exploitatieplan
vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van afdeling
'6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan besloten worden geen
exploitatieplan vast te stellen indien:
1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen
gronden anderszins verzekerd is;
2. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c,
4°, onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en het stellen van eisen, regels, of een
uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of
d, niet noodzakelijk is.
Aan de uitvoering van dit plan zijn geen kosten verbonden voor de gemeente Dinkeland.
De economische uitvoerbaarheid van het voorgenomen plan is voor de gemeente derhalve
wordt geen exploitatieovereenkomst gesloten met de gemeente Dinkelland.
Met de initiatiefnemer wordt een planschadeovereenkomst gesloten, zodat eventuele
planschadekosten verhaald kunnen worden op de initiatiefnemer. Het sluiten van een
planschadeovereenkomst is conform artikel 6.4a Wro.
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Hoofdstuk 7 Procedure
7.1

Inspraak en vooroverleg

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Stroothuizerweg 27 Denekamp' heeft van
6 december 2013 tot 17 januari 2014 voor inspraak ter inzage gelegen. Tijdens deze
termijn zijn geen inspraakreacties ingediend.
In het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro zijn de plannen tevens
voorgelegd aan de Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen (voorheen
Waterschap Regge en Dinkel).
De provincie Overijssel reageerde op 5 december 2013 als volgt:
Wij constateren dat het bestemmingsplan past in ons ruimtelijk beleid. Indien het plan in
de huidige vorm in procedure wordt gebracht, zien wij vanuit het provinciaal belang geen
beletselen voor het verdere vervolg van deze procedure.
Hiermee is, voor zover het de provinciale diensten betreft, voldaan aan het ambtelijke
vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening.
Waterschap Vechtstromen reageerde op 19 december 2013 als volgt:
Het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Stroothuizerweg 27" te Denekamp heeft
u digitaal aan ons beschikbaar gesteld. Wij hebben hierop geen op- of aanmerkingen.

7.2

Zienswijzen

PM
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Stehouwer Advies BV
Jachtlaan 9
3958 EJ AMERONGEN

Kwekerij Aarninkhof BV
t.a.v. dhr. G. Aarninkhof
Stroothuizerweg 27
7591 NB DENEKAMP
Datum: 19 september 2013
Onderwerp

:

Bedrijfs-economische onderbouwing
Uitbreidingsplan Glasopstanden met 9.400 m2 in 2013

Ons Kenmerk

:

AAR2013-006

Geachte heer Aarninkhof,

Op uw verzoek ontvangt u hierbij de resultaten van de gevraagde economische onderbouwing inzake
uw voornemen uw bestaande perkplantenkwekerij van ca. 2,8 ha. uit te breiden.
1.1. Achtergrond van het uitbreidingsplan
De afgelopen jaren heeft Kwekerij Aarninkhof BV een gestage groei laten zien in haar
productievolume welke groei vooral werd geïnitieerd door het gegeven dat Kwekerij Aarninkhof BV
meer vraag naar producten uit de markt kreeg dan het aanbod groot was. Om vraag en aanbod beter
op elkaar af te stemmen wil het bedrijf de aanwezige kassen uitbreiden met 9.400 m².
De ontwikkelingen in de sector, waarin Kwekerij Aarninkhof BV opereert, brengen met zich mee dat
er permanent gestreefd moeten worden naar een opschaling van het productievolume om aan de
wens/eis van de afnemers te kunnen blijven voldoen. De markt dicteert als het ware de producent
mee te groeien in de groei die de afnemers van de producten van Kwekerij Aarninkhof BV
momenteel ook meemaken. De ordergrootte per afnemer neemt derhalve gestaag toe en hierop zal
Kwekerij Aarninkhof BV moeten inspelen wil zij haar klanten niet verliezen aan een concurrerend
bedrijf.
De markt van éénjarige tuinplanten laat nog wel een groei in volume zien, maar geen groei in de
afzetprijzen van de producten. De afzetprijzen staan zelfs onder druk omdat de afnemers door een
toename van de ordergrootte een lagere inkoopprijs afdwingen. Dit betekent dat een individueel
bedrijf permanent moet streven naar een verdere verlaging van de kostprijs per eenheid product ten
einde een gezond bedrijfs-economisch rendement op haar bedrijfsactiviteiten te behouden. Een
verdere groei van het bedrijf door een vergroting van de beteelbare oppervlakte biedt o.a. de
mogelijkheid grotere partijen planten te telen en daarbij in een nieuw te bouwen afdeling de
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logistieke processen op het bedrijf te verbeteren zodat de kostprijs per eenheid product ook
daadwerkelijk kan dalen.
1.2. Algemene toelichting op de bedrijfs-economische onderbouwing van de plannen
De opbrengsten bestaan uit de teelt van diverse perk- en tuinplanten waarbij de gemiddelde
productie per m2 is begroot op 125 planten. In de afgelopen jaren heeft het teeltplan van Kwekerij
Aarninkhof een verschuiving laten zien naar een teeltplan waarbij intensiever gebruik wordt gemaakt
van de beschikbare teeltoppervlakte waardoor de productie per m2 is gestegen van ca. 100 planten
per m2 naar een huidige productieniveau van 125 planten per m2. De gemiddelde verkoopprijs is
daarbij wel iets gedaald doordat het teeltplan nu procentueel gezien een hoger aandeel heeft van
éénjarige perkplanten (met name violen) met een lagere gemiddelde opbrengst per eenheid product.
De begrote kosten hebben enerzijds betrekking op de variabele kosten samenhangend met het uit te
voeren teeltplan. Denk hierbij aan de kosten voor energie (verwarming kassen);
gewasbescherming/meststoffen, inkoop uitgangsmateriaal, overige teeltkosten en de afzetverkoopkosten van de producten en een deel van de arbeidskosten.
Anderzijds bestaan de kosten uit vaste kosten: O.a. afschrijvingen; rente; onderhoud en algemene
kosten. In de bedrijfs-economische benadering worden de afschrijvingen bepaald op de
vervangingswaarde van de aanwezige productiemiddelen. De jaarlijkse afschrijvingen (=kosten)
worden daarbij berekend door de vervangingswaarde te delen door de verwachte economische
levensduur van de aanwezige productiemiddelen. Indien de vervangingswaarde niet stijgt zal de
hoogte van deze kosten een constant karakter hebben in de begroting. Uiteraard zal het uitvoeren
van uitbreidings-investeringen de omvang van de afschrijvingen verhogen in een onderneming.
De bedrijfs-economische rentekosten worden in de bedrijfs-economische methodiek begroot op
basis van het geïnvesteerd/vastgelegd vermogen in de onderneming. Hierbij wordt er dus geen
onderscheid gemaakt tussen eigen en vreemd vermogen. De bedrijfs-economische rentekosten
geven hiermee een beter inzicht in de totale rentekosten van een onderneming dan de betaalde
rentekosten. De bedrijfs-economische rentekosten liggen in de praktijk hoger dan de betaalde
rentekosten indien er sprake is van een positief eigen vermogen in de onderneming.
Tot slot nog een opmerking over de begrote arbeidskosten: De begrote arbeidskosten zijn inclusief
vergoeding van de ondernemersuren. In de bedrijfs-economie wordt de arbeidsbehoefte van het
teeltplan bepaald/berekend en aan de hand van deze uren worden de arbeidskosten berekend door
deze uren te vermenigvuldigen met een normatief uurloon. In de bedrijfs-economie is het dus niet
relevant of deze uren door de ondernemer worden gemaakt of door andere medewerkers in de
onderneming.
Indien in de bedrijfs-economie er een positief bedrijfs-resultaat wordt behaald dan betekent dit dus
dat er sprake is van een rendabele bedrijfsvoering waarbij de opbrengsten hoger uitkomen dan de
kosten. In dit geval wordt er dus ook een vergoeding berekend voor het eigen vermogen in de
onderneming en voor de eventuele eigen arbeid van de ondernemer.
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1.3. Toelichting bij de uitgangspunten van het uitbreidingsplan
In de uitwerking van de bedrijfs-economische onderbouwing (zie bijlagen) zijn een tweetal bedrijfssituaties met elkaar vergeleken
Plan 1:

Continuering van de bestaande bedrijfssituatie met een bedrijfsoppervlakte van ca.
28.000 m2.

Plan 2:

Uitbreiding van de bestaande kasoppervlakte met 9.400 m2 in het jaar 2013 (start
exploitatie in nieuwe afdeling in het jaar 2014).

De uitgangspunten van de exploitatie van zowel Plan 1 als Plan 2 zijn gebaseerd op de gemiddelde
historisch behaalde resultaten van deze onderneming. Hierbij zijn de gerealiseerde resultaten voor
de jaren 2011 en 2012 in de gepresenteerde cijfers verwerkt zodat er transparantie is ontstaan m.b.t.
de keuze van de uitgangspunten in de begrotingsperiode.
Begroting Plan 1 :
In Plan 1 wordt een beeld geschetst van de (economische en financiële) ontwikkeling van Kwekerij
Aarninkhof in Denekamp indien de bestaande bedrijfssituatie qua oppervlakte en teeltplan de
komende vijf jaren niet zal worden gewijzigd.
Hierbij zijn de begrote kosten en opbrengsten voor deze situatie afgeleid uit de historiek van deze
onderneming voor de jaren 2011 en 2012 (zie bijlage 1 voor het inzicht in de Winst- en
Verliesrekening, Balans en Liquiditeitsoverzicht voor deze historische periode).
De cijfers in Bijlage 1 geven tevens inzicht in de begrotingsperiode (Jaren 2013 t/m 2017) waarbij
wederom per jaar een overzicht is verstrekt van de Winst- en Verliesrekening (bedrijfs-economisch
en fiscaal), Balanspositie en Liquiditeitsontwikkeling.
Begroting Plan 2:
In Plan 2 wordt de oppervlakte van Kwekerij Aarninkhof in Denekamp uitgebreid tot een oppervlakte
van 37.400 m2 in het jaar 2014 (+ 9.400 m2 t.o.v. bestaande bedrijfssituatie). Het teeltplan blijft t.o.v.
Plan 1 ongewijzigd.
Door de vergroting van het schaaloppervlakte zullen er kosten-voordelen behaald kunnen worden bij
de afzet van de producten, de productie van de producten (o.a. arbeidskosten) en de vaste kosten
van de onderneming (o.a. algemene kosten en afschrijvingen).
De cijfers in Bijlage 2 geven eveneens een volledig inzicht in de financiële kengetallen van deze
onderneming voor de periode Jaar 2013 t/m 2017.
De uitbreiding van het kasoppervlakte in Plan 2 heeft een aantal bedrijfs-economische voordelen. Ter
toelichting hierop het volgende:
Afzetkosten:
In Plan 2 zal het assortiment van de geteelde producten van Kwekerij Aarninkhof niet worden
uitgebreid maar zullen er met name meer producten binnen het huidige assortiment worden
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geteeld. Deze opschaling van de productie van gelijkwaardige producten heeft kostenvoordelen bij
de afzet-en verkoopkosten.
In Plan 2 is het uitgangspunt gehanteerd dat deze afzetkosten bij de uitbreiding van de kassen t.o.v.
het huidige kostenniveau zullen dalen. Dit betekent concreet dat de afzetkosten in relatie tot de
bruto-omzet zullen dalen van 5% (=Plan 1) naar 4,85% van de bruto-omzet in Plan 2.
Arbeidskosten:
Wat betreft de arbeidskosten kan worden gemeld dat de opschaling van de productie/uitbreiding
van de teeltoppervlakte zal leiden tot een ‘’lichte’’ daling van de arbeidskosten met 5% t.o.v. de
bestaande situatie. Achtergrond hiervan is dat de uitbreiding van de productiecapaciteit kan worden
ingevuld met relatief ‘’goedkope’’ arbeidskrachten omdat het Management Team van voldoende
omvang wordt geacht om ook het grotere bedrijf te kunnen aansturen. In 2014 bedraagt de
arbeidsbehoefte in de bestaande bedrijfssituatie voor deze onderneming ca. 16.800 arbeidsuren
(Eén uur arbeid kost dan gemiddeld ca. 21,25 euro per uur). De uitbreiding van de kassen leidt tot
een extra arbeidsbehoefte van ca. 5.600 uur. Deze uren kunnen worden ‘’ingekocht’’ voor ca. 17,00
euro per uur waardoor de gemiddelde arbeidskosten per uur dus zullen dalen tot ca. 20,20 euro (=ca.
-5%)
Algemene kosten:
A.g.v. de toegenomen schaalgrootte van deze kwekerij in Plan 2 zal het mogelijk zijn de algemene
kosten per m2 kasoppervlakte te verlagen. Een deel van deze algemene kosten heeft namelijk een
vast karakter en staat daarbij los van de schaalomvang van de onderneming (denk hierbij aan
accountantskosten, kantoorkosten, autokosten, etc.) . In Plan 2 is de kostprijs per m2 verlaagd met €
0,20 per m2 t.o.v. Plan 1

Conclusie
Uit een analyse van beide gepresenteerde plannen kan worden geconcludeerd dat na uitbreiding van
het glasoppervlakte van Kwekerij Aarninkhof met een nieuwe afdeling van 9.400 m2 een structurele
verbetering van het begrote resultaat per jaar kan worden gerealiseerd. De investering verbetert dus
het continuïteitsperspectief van Kwekerij Aarninkhof. Uit de financiële kengetallen van deze
onderneming in de begrotingsperiode kan ook de conclusie worden getrokken dat het
investeringsplan financieel haalbaar is.
In vertrouwen u met deze rapportage van dienst te zijn geweest,
Met vriendelijke groet,
Bijlage(n)
Plan 1

Diverse Financiële overzichten Historische periode Jaar 2011 en 2012 en Begrotingsperiode: Jaar 2013 t/m 2017 Continuering bestaande situatie

Plan 2

Diverse Financiële overzichten Begrotingsperiode: Jaar 2013 t/m 2017 Uitbreiding kassen met 9.400 m
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Initiatiefnemer:

Kwekerij Aarninkhof
Stroothuizerweg 27
7591 NB Denekamp

Projectlocatie:
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datum
19-12-2012
dossiercode 20121219-5-6090
Geachte heer/mevrouw Arjan van Antwerpen,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
procedure.
Naar aanleiding van deze digitale toets dient u zelf contact op te nemen met het waterschap Regge en Dinkel via tel.nr.
0546-832525.
Let op, het beschreven plan in de watertoets zal aan de onderstaande uitgangspunten moeten worden getoetst. In de op te
stellen waterparagraaf moet aangegeven worden hoe met deze uitgangspunten wordt omgegaan.
Uitgangspunten waterschap Regge en Dinkel.
Het beleid van het waterschap Regge en Dinkel is vastgelegd in het vigerend waterbeheerplan. Het waterbeheerplan kunt u
downloaden via onze website http://www.wrd.nl .
Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principe onderstaande beleidsregels.
Algemeen
Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekening gehouden met de wateropgave en de eigenschappen van
het watersysteem.
● Bij het stedenbouwkundig plan moet notie worden genomen van het feit dat water van hoog naar laag stroomt. Water is
daarmee ordenend voor het plan.
● Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschap worden bezien of maatwerkoplossingen nodig en/of
wenselijk zijn.
●

Afvalwater
●

Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijze afvalwater van keuken, wasmachine en douche en het eventuele
bedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI door middel van riolering.

Hemelwater
De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhard oppervlak wordt afgevlakt door berging van hemelwater in
wadi's of retentievijvers met een gedoseerde afvoer.
● De norm voor de maximale hoeveelheid te lozen water bedraagt 2,4 l/sec.ha bij een maatgevende neerslaghoeveelheid
van 40 mm in 75 minuten.
● Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale water- of grondwatersysteem.
● Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoer van hemelwater door buizen, vanwege het
grotere risico op ongewenst lozingsgedrag en foutieve aansluitingen bij buizen.
● Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage is de beste optie, omdat hiermee zuivering, retentie en
grondwateraanvulling worden gerealiseerd.
● Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuele voorzieningen, op grotere schaal verdient de toepassing van
wadi's de voorkeur.
● Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeks regenpijp - perceelsgootje - straatgoot - wadi.
● Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspel van dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceelsgoten
gekozen dat het water niet in riolen onder de grond hoeft.
● Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigd hemelwater zijn regenwaterhergebruik op individuele schaal of
directe oppervlakkige afvoer naar sloten of vijvers met retentievoorzieningen op grotere schaal.
● In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuiling verdient hemelwaterafvoer via een verbeterd gescheiden
rioolstelsel met retentievijvers de voorkeur.
● Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op verontreiniging van het verhard
oppervlak en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief schoon hemelwater naar de rwzi wordt geminimaliseerd.
●

Grondwater
Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water.
Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met drainage in de openbare weg en
eventueel op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot een permanente grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied.
● De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de RWZI.
●
●

●

Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen zonder kruipruimten en door kelders
waterdicht te maken.

Oppervlaktewater
Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn de benodigde afvoercapaciteit, de streefbeelden en de
kwaliteistdoelstellingen van het waterschap Regge en Dinkel leidend.
● Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geintegreerd in het stedenbouwkundig plan, zodanig dat het water
beleefbaar is en goed te beheren.
●

Copyright Digitale watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website www.dewatertoets.nl. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit
document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.
De WaterToets 2012
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INLEIDING

1.1

AANLEIDING EN DOEL
De heer G. Aarninkhof te Denekamp is voornemens zijn glastuinbouwbedrijf aan de Stroothuizerweg 27 uit te breiden met een aantal kassen op een grasland perceel dat momenteel in
agrarisch gebruik is.
Effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van de gewenste ontwikkeling, kunnen niet
op voorhand worden uitgesloten. Buro Bakker is gevraagd om middels een verkennende
toetsing (quickscan) eventueel aanwezige beschermde flora en fauna in beeld te brengen en
de effecten van de gewenste ontwikkeling op deze soorten te beoordelen.
Met de quickscan wordt eenduidig in beeld gebracht of en welke beschermde soorten in het
plangebied aanwezig kunnen zijn. Indien de gewenste ontwikkeling kan leiden tot negatieve
effecten voor deze soorten, leidt de quickscan tot aanbevelingen voor vervolgstappen. Het
uiteindelijke doel is het afstemmen van de ontwikkeling op de aanwezigheid van beschermde
soorten, zodat gewerkt wordt binnen de kaders van de Flora- en faunawet.

1.2

WETTELIJK KADER
De Nederlandse natuurwetgeving is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De
soortbescherming is hierbij uitgewerkt in de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt een
aantal veelal zeldzame of kwetsbare planten- en diersoorten. Relevant zijn in het kader van
deze quickscan vooral de bepalingen die van toepassing zijn op ruimtelijk inrichting en ontwikkeling. De Flora- en faunawet is overal in Nederland van toepassing, ongeacht het type of
de omvang van de werkzaamheden of activiteiten.
Er worden in de Flora- en faunawet drie verschillende beschermingsniveaus gehanteerd: een
lichte, een matige en een zware bescherming. Voor soorten met een lichte bescherming geldt
een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen. Bij matig en zwaar beschermde soorten
zijn mitigerende maatregelen van toepassing als effecten van de gewenste ontwikkeling niet
uitgesloten kunnen worden. Dit betekent dat ontwerp, planning en/of uitvoering afgestemd
moeten worden op de beschermde soorten, zodanig dat de functionaliteit van de verblijfplaats van deze soorten behouden blijft. Een ontheffingsprocedure treedt in werking als
mitigatie niet mogelijk is.
Een toelichting op de Flora- en faunawet staat in Bijlage I.

1.3

METHODE
Voor de beschikbare verspreidingsgegevens van beschermde soorten zijn de meest actuele en
relevante bronnen geraadpleegd (zie bronnen achter in dit rapport). Op 13 december 2012 is
een ecologische verkenning in het gebied uitgevoerd. Daarbij is gelet op de aanwezigheid van
beschermde flora en fauna. Daarnaast zijn inschattingen gemaakt van het (mogelijke) voorkomen van beschermde soorten op basis van terreinkenmerken.

1.4

PLANGEBIED
Het plangebied betreft een grasland dat in intensief agrarisch gebruik is. Op de bouwlocatie
is een waterbassin aanwezig dat gedeeltelijk zal worden verplaats. Kleine stukken van de
bouwlocatie zijn reeds verhard. Figuur 1 toont een overzichtskaart van de locatie.

Quickscan uitbreiding kas Denekamp
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Figuur 1: De ligging van het plangebied bij Denekamp. (Bron: Google Earth Pro).

Figuur 2: Impressie van het plangebied.
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1.5

VOORGENOMEN ONTWIKKELING
De heer G. Aarninkhof heeft de intentie een uitbreiding aan zijn glastuinbouwbedrijf te plegen aan de oostzijde. Daardoor zal het teeltoppervlak toenemen met een kleine 10.000 m².
Het huidige waterbassin zal worden verplaatst. Het nieuwe waterbassin krijgt een inhoud van
6000 m³. Figuur 3 toont een plattegrond van de toekomstige situatie.

Figuur 3: Een plattegrond van de toekomstige situatie aan de Stroothuizerweg 27 te Denekamp.

Quickscan uitbreiding kas Denekamp
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2

FLORA EN FAUNA OP DE LOCATIE: POTENTIES,
EFFECTEN EN VERVOLG
In de paragrafen 2.1 tot en met 2.7 wordt de (mogelijke) aanwezigheid van zwaar en matig
zwaar beschermde flora en fauna besproken. De mogelijke aanwezigheid van deze soorten
kan leiden tot de aanbeveling voor vervolgonderzoek of tot een mitigatieopgave. In paragraaf
2.8 wordt ingegaan op de aanwezigheid van licht beschermde soorten.
Tevens worden de effecten beoordeeld die de voorgenomen ontwikkeling heeft op beschermde flora en fauna.

2.1

FLORA
Voorkomen

Zwaar beschermde plantensoorten werden niet aangetroffen. Het bezoek op 13 december
2012 vond niet plaats in de meest geschikte periode voor het waarnemen van zwaar beschermde flora. Op basis van de aanwezige vegetatie kan worden vastgesteld dat het aanwezige biotoop niet voldoet aan de eisen die (middel) zwaar beschermde en zeldzame planten
stellen.
Er is een graslandvegetatie aanwezig die sterk wordt gedomineerd door Engels raaigras. Voor
het overige werden uitsluitend algemene planten aangetroffen zoals: Kweek, Winterpostelein,
Zachte ooievaarsbek, Vogelmuur, Ridderzuring, Smalle weegbree, Kleine brandnetel, Duizendblad, Brem en Kruipende boterbloem. De meeste van deze planten duiden op voedselrijke omstandigheden en intensief agrarisch gebruik.
Effecten en vervolg

Zwaar beschermde plantensoorten komen niet voor, negatieve effecten en vervolgstappen
zijn niet aan de orde.

2.2

VOGELS
Voorkomen

Jaarrond beschermde vogels zoals roofvogels, uilen, Gierzwaluw en Huismus broeden niet
op de locatie van de geplande uitbreiding of binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden.
De aanwezigheid van nesten van jaarrond beschermde vogels kan worden uitgesloten.
Algemene broedvogels kunnen eveneens worden uitgesloten. Opgaande beplanting dat
dienst kan doen als broedgelegenheid, is niet aanwezig. Broedende weidevogels als Gele
kwikstaart, Graspieper en Veldleeuwerik kunnen worden uitgesloten. Het aanwezige grasland
wordt intensief beheerd en is daardoor ongeschikt als broedgelegenheid. Er werden tijdens
het veldbezoek geen vogels waargenomen.
Effecten en vervolg

Jaarrond beschermde soorten
Jaarrond beschermde soorten komen niet voor, negatieve effecten en vervolgstappen zijn
niet aan de orde. Vanwege de hoge dichtheid Veldmuizen (zie § 2.8) kan het plangebied wel
een belangrijk jachtbiotoop vormen voor roofvogels en uilen. Omdat er geen directe relatie
kan worden gelegd tussen dit mogelijk belangrijke jachtgebied en het succes van broedgevallen van roofvogels en uilen in de directe omgeving, zijn negatieve gevolgen niet aan de orde.
Algemene broedvogels
Algemene broedvogels komen niet voor, negatieve effecten en vervolgstappen zijn niet aan
de orde.
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2.3

VLEERMUIZEN
Verblijfplaatsen

Potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet aanwezig. Er bevinden zich in het plangebied geen bomen of gebouwen die als verblijfplaats dienst kunnen doen.
Belangrijke vliegroutes

Er bevinden zich in het plangebied geen doorlopende opgaande structuren die als vliegroute
kunnen dienen. De aanwezigheid van vliegroutes van vleermuizen kan worden uitgesloten.
Belangrijk foerageergebied

Het plangebied kan in zeer beperkte mate jachtbiotoop van vleermuizen vormen. De aanwezigheid van belangrijk/onmisbaar jachtbiotoop kan worden uitgesloten.
Mogelijk wordt het bassin (in beperkte mate) door vleermuizen gebruikt als drinkwaterplaats.
Dit bassin zal worden verplaatst zodat ook in de toekomst een drinkwaterplaats beschikbaar
is. Omdat het bassin niet aan een vliegroute of belangrijk jachtgebied ligt. Is het is niet waarschijnlijk dat het een belangrijke/onmisbare drinkwaterplaats betreft.
Effecten en vervolg

Het plangebied bezit geen belangrijke waarden voor vleermuizen, negatieve effecten en vervolgstappen zijn niet aan de orde.

2.4

GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN
Voorkomen

De aanwezigheid van zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren kan worden uitgesloten
op basis van het aanwezige biotoop. Steenmarters komen mogelijk wel op muizen jagen in
het plangebied maar de aanwezigheid van verblijfplaatsen kan worden uitgesloten. Geschikte
locaties hiervoor, zoals leegstaande donkere schuren, zijn niet aanwezig. Voor overige strikt
beschermde zoogdieren als Das, Boommarter en Otter is geen geschikt biotoop voorhanden.
Effecten en vervolg

Zwaar beschermde zoogdiersoorten komen niet voor, negatieve effecten en vervolgstappen
zijn niet aan de orde.

2.5

REPTIELEN, AMFIBIEËN EN VISSEN
Voorkomen

De aanwezigheid van de zwaar beschermde amfibieën, reptielen en vissen kan worden uitgesloten op basis van het biotoop. Er is geen open water of schrale, open vegetatie aanwezig
dat als leefgebied van (middel) zwaar beschermde amfibieën, reptielen of vissen dienst kan
doen.
Effecten en vervolg

Zwaar beschermde amfibieën en reptielen komen niet voor, negatieve effecten en vervolgstappen zijn niet aan de orde.

2.6

ONGEWERVELDEN
Voorkomen

Zwaar beschermde ongewervelden zoals de Groene glazenmaker en Heideblauwtje komen
niet voor. Er is voor dergelijke beschermde ongewervelden geen biotoop aanwezig.
Effecten en vervolg

Zwaar beschermde ongewervelden komen niet voor, negatieve effecten en vervolgstappen
zijn niet aan de orde.
Quickscan uitbreiding kas Denekamp
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2.7

LICHT BESCHERMDE SOORTEN
Voorkomen

Naast de in dit hoofdstuk behandelde matig en zwaar beschermde soorten, zal ook een aantal
licht beschermde soorten voorkomen. In tabel 1. is hiervan een overzicht opgenomen.
Tabel 1: Aangetroffen en verwachte licht beschermde soorten
Soortgroep

Soort

Zoogdieren

Mol Talpa europaea
Bosmuis Apodemus sylvaticus
Bosspitsmuis Sorex araneus
Wezel Mustela nivalis
Veldmuis Microtus arvalis
Bruine kikker Rana temporaria
Gewone pad Bufo bufo

Amfibieën

Type
waarneming
Waarschijnlijk aanwezig
Waarschijnlijk aanwezig
Waarschijnlijk aanwezig
Waarschijnlijk aanwezig
Holen aanwezig
Waarschijnlijk aanwezig
Waarschijnlijk aanwezig

Effecten en vervolg

De negatieve effecten op licht beschermde planten en dieren zullen niet leiden tot het vernietigen van hele populaties. Het betreft allemaal algemene soorten waarvan de gunstige staat
van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt een algehele vrijstelling.
Schade aan soorten waarvoor een vrijstelling geldt voor de Flora- en faunawet hoeft niet te
worden gecompenseerd. Op deze soorten is de zorgplicht wel van kracht (artikel 2 Flora- en
faunawet). De zorgplicht bepaalt dat men wilde planten en dieren zo min mogelijk schade
dient te berokkenen. In het plangebied komt een hoge dichtheid aan veldmuizen voor, deze
kunnen in het kader van de zorgplicht worden verjaagd door een week voorafgaand aan de
werkzaamheden de vegetatie kort af te maaien en grasmat inclusief zode te verwijderen. De
meeste dieren zullen dan het plangebied verlaten en elders leefgebied zoeken.
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3

CONCLUSIES

3.1

SAMENVATTING MATIG EN ZWAAR BESCHERMDE SOORTEN
Zwaar beschermde soorten die hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden zijn niet
aanwezig.
De overige in het plangebied gevonden en te verwachten soorten zijn licht beschermd. Voor
deze soorten geldt een vrijstelling. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet
hoeft voor deze soorten niet te worden aangevraagd. De algemene zorgplicht (zie Bijlage 1)
is dan wel van kracht.

3.2

SAMENVATTING VERVOLG
-

Zwaar beschermde soorten planten en dieren komen niet voor.
Er hoeft geen rekening te worden gehouden met broedvogels.
Ten aanzien van licht beschermde soorten, en dan in het bijzonder de Veldmuis,
dient er rekening te worden gehouden met de zorgplicht zoals aangegeven in § 2.8.
Een week voorafgaand aan de werkzaamheden dient de vegetatie te worden afgemaaid en de grasmat met zode te worden verwijderd. De meeste dieren zullen dan
het plangebied verlaten en elders leefgebied zoeken.
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BIJLAGE I FLORA- EN FAUNAWET
Wetsartikelen

Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting ontstaan om
ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. Het doel van de wet is om in het wild levende
planten en dieren te beschermen. Voor dit project zijn de volgende artikelen van de wet relevant:
• Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig worden uitgevoerd
dat de beïnvloeding van de in het wild levende soorten planten en dieren minimaal is.
• Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen,
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van beschermde inheemse planten.
• Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop
opsporen van beschermde inheemse dieren.
• Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren.
• Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van
nesten of holen van beschermde inheemse dieren.
• Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.
Beschermingscategorieën

De Flora- en faunawet in samenhang met het Besluit en de Regeling beschermde dier- en
plantensoorten biedt de mogelijkheid tot het verkrijgen van vrijstellingen en ontheffingen
van die verboden, mits aan voorwaarden wordt voldaan. De volgende beschermingsregimes
worden onderscheiden:
Licht beschermde soorten. Hieronder vallen de zogenaamde tabel 1-soorten. Dit betreft
een aantal beschermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan de gunstige staat van
instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt op voorhand een vrijstelling,
mits bij ingrepen sprake is van de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in het kader van
bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of de uitvoering van werkzaamheden in
het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Matig beschermde soorten. Dit betreft soorten waarvoor niet op voorhand vrijstelling of
ontheffing wordt verleend. Voor deze soorten geldt een vrijstelling, als volgens een door de
Minister van LNV (thans EL&I) goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Als niet volgens
een gedragscode wordt gewerkt, zal voor deze soorten een ontheffing aangevraagd moeten
worden. Deze ontheffing wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat
van instandhouding van de betreffende soorten (de zogenaamde lichte toets).
Zwaar beschermde soorten. Dit zijn soorten die vermeld zijn in bijlage 1 van het Besluit
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, alsmede soorten die voorkomen op Bijlage
IV van de Habitatrichtlijn alsmede de van nature binnen de Europese Unie voorkomende
vogelsoorten. Een ontheffing met betrekking tot deze soorten wordt verleend als wordt voldaan aan drie criteria: 1) er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten; 2) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; 3)
er is geen andere bevredigende oplossing. Aan de alle drie de criteria moet worden voldaan.
Deze vormen gezamenlijk de zogenaamde uitgebreide toets.
Broedvogels Voor vogels, evenals voor diersoorten genoemd op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bepaalde soorten die bij amvb zijn aangewezen, geldt ingevolge de Flora- en wet
het zwaardere beschermingsregime. Dit beschermingsregime is aan de orde bij de ontheffingverlening. Werkzaamheden waarbij nesten of vaste rust- en verblijfplaatsen worden beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord, zijn op grond van artikel 11 Flora-

en faunawet verboden. Voor veel vogels wordt aangenomen dat zij alleen tijdens het broedseizoen een nestplaats respectievelijk een vaste rust- en verblijfplaats hebben en buiten deze
periode niet. Om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met het verbod van artikel 11
Flora- en faunawet, dient in dat geval het broedseizoen te worden ontzien. Voor een kleine
groep vogels geldt dat zij hun nestplaatsen respectievelijk hun vaste rust- en verblijfplaatsen
jaarrond in gebruik (kunnen) hebben. Deze plaatsen vallen dan ook jaarrond onder het beschermingsregime van artikel 11. De vogelsoorten waarvoor dit geldt, zijn door de Dienst
Regelingen van het Ministerie van EL&I vermeld op de "Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep" van augustus 2009.
Door het treffen van mitigerende maatregelen kan worden voorkomen dat in strijd wordt
gehandeld met de verbodsbepaling van artikel 11 Flora- en faunawet. Indien aantasting of
verstoring van de nestplaats of de vaste rust- en verblijfplaats niet te voorkomen is, dient een
ontheffingsaanvraag te worden ingediend.
TOETSINGSKADER FLORA- EN FAUNAWET
Stroomschema

Op 26 augustus 2009 is door het toenmalige ministerie van LNV een aangepast beoordelingsschema voor de ontheffingsplicht bij ruimtelijke ingrepen gepubliceerd (Min. LNV,
2009). Centraal in deze beoordelingswijze staan de mitigerende maatregelen waarmee de
functionele leefomgeving van beschermde planten en dieren behouden moet blijven. Pas als
de effecten van de beoogde ruimtelijke ingrepen op beschermde soorten niet gemitigeerd
kunnen worden, is er in het kader van de Flora- en faunawet sprake van een ontheffingsplicht. In het stroomschema in figuur A is de beoordelingswijze voor soorten met een verschillend beschermingsregime uitgewerkt.

Figuur A. Stroomschema van de werking van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen
(op basis van: ministerie van LNV, 2009).

Mitigatie als uitgangspunt

Als er bij de effectenbeoordeling van een activiteit is vastgesteld dat negatieve gevolgen op
beschermde soorten kunnen optreden (dat wil zeggen: overtreding van de verbodsbepalingen
van artikel 8 t/m 12 in de Flora- en faunawet), zijn vervolgstappen aan de orde. Met uitzondering van de categorie 1 soorten, waarvoor een vrijstelling geldt, staat het treffen van mitigerende maatregelen hierbij steeds centraal. Mitigerende maatregelen zijn gericht op het
voorkomen van negatieve gevolgen van een activiteit. Onder mitigatie valt bijvoorbeeld het
aanpassen van de planning van de werkzaamheden op de aanwezigheid van beschermde
soorten, het wegvangen van dieren voorafgaand aan werkzaamheden of het aanbieden van
alternatieve verblijf- en foerageerplekken.
De mitigerende maatregelen zijn voldoende als de functionaliteit van het leefgebied continu
behouden blijft. Belangrijke aspecten hierbij zijn:
• Het leefgebied omvat naast een voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats ook de
foerageergebieden en de migratieroutes die nodig zijn om de verblijfplaats te gebruiken.
• Ook een tijdelijke achteruitgang als gevolg van de activiteit is niet toegestaan. De mitigatie moet dus al werken op het moment dat het negatieve effect van de activiteit optreedt.
• Over het succes van de mitigerende maatregel dient een hoge mate van zekerheid te
bestaan. Deze zekerheid kan bijvoorbeeld verkregen worden door wetenschappelijk onderzoek of aantoonbare praktijkervaringen.
Procedures per beschermingscategorie

Uit figuur A. blijkt dat er bij elke beschermingscategorie op een andere manier invulling gegeven kan worden aan de mitigatie van effecten.
Licht beschermde soorten. Voor deze soorten geldt een algehele vrijstelling. Er geldt geen
mitigatieverplichting. Wel is de zorgplicht van toepassing. Deze plicht houdt in dat iedereen
bij al zijn handelen nadelige gevolgen voor alle in het wild levende dieren en planten zoveel
mogelijk moet voorkomen. Het onnodig toebrengen van schade is niet toegestaan.
Matig beschermde soorten. Voor het uitvoeren van mitigerende maatregelen kan bij matig
beschermde soorten worden teruggegrepen op een goedgekeurde gedragscode (of eventueel
zelf een gedragscode worden opgesteld). Gedragscodes worden opgesteld door sectoren
(zoals waterschappen, gemeenten of de bouwsector) en ter goedkeuring voorgelegd aan
Dienst Regelingen. Iedereen kan gebruik maken van deze gedragscodes voor zover de betreffende activiteit en het effect hiervan op beschermde soorten in de gedragscode zijn opgenomen. De situatiespecifieke uitwerking van de mitigatie moet dan worden vastgelegd in een
ecologisch werkprotocol. Als geen gedragscode beschikbaar is, geldt de werkwijze zoals bij
zwaar beschermde -soorten is beschreven.
Zwaar beschermde soorten. Het werken volgens een gedragscode is bij zwaar beschermde
soorten niet toegestaan. De mitigerende maatregelen moeten in dit geval worden vastgelegd
in een activiteitenplan. In de praktijk zullen de mitigerende maatregelen die in een activiteitenplan worden vastgelegd veel overeenkomst vertonen met een werkprotocol voor matig
beschermde soorten. Een wezenlijk verschil is dat er geen goedkeuring van Dienst Regelingen aan een activiteitenplan ten grondslag ligt. Formeel is deze goedkeuring niet nodig; met
de uitvoering van mitigerende maatregelen worden negatieve effecten immers voorkomen.
Het Ministerie van EL&I adviseert echter wel om het activiteitenplan ter beoordeling aan
Dienst Regelingen voor te leggen. Een positieve afwijzing van de aanvraag van Dienst Regelingen verkleint de kans op vertraging, bijvoorbeeld als er iemand bezwaar maakt tegen de
plannen.
Vogels. Voor broedvogels bestaat de mitigatie in de regel uit het ontzien van de broedtijd of
het treffen van maatregelen om te voorkomen dat vogels in het projectgebied tot broeden
komen. Voor soorten met een jaarrond beschermde nestplaats is daarnaast een omgevingscheck vereist. Hierbij moet worden vastgesteld of de soort zelfstandig in de omgeving

een vervangend nest kan vinden. Is dat niet het geval dan moet een alternatief nest worden
aangeboden. Als ook dat niet mogelijk is, geldt er een ontheffingsplicht.
Ontheffingsplicht

Op het moment dat de functionaliteit van het leefgebied van beschermde soorten met het
uitvoeren van mitigerende maatregelen niet gegarandeerd kan worden, is er sprake van een
ontheffingsplicht. De aanvraag voor een ontheffing, of bij een WABO-procedure voor een
zogenaamde verklaring van geen bedenkingen, wordt door Dienst Regelingen op de volgende criteria beoordeeld:
1. De gunstige staat van instandhouding van de soort
2. Is er sprake van een wettelijk belang (niet voor matig beschermde soorten)
3. Is er een alternatieve oplossing (niet voor matig beschermde soorten).
Dienst Regelingen zal beoordelen of het wettelijk belang zwaarder weegt dan overtreding van
de verbodsbepalingen.
Voor soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (dit betreft een aantal van de zwaar beschermde soorten, waaronder alle vleermuizen) alsmede voor broedvogels geldt dat ruimtelijke ingrepen geen wettelijk belang zijn voor een ontheffing. Er dient sprake te zijn van een
zwaarder belang, zoals volksgezondheid, openbare veiligheid of grote redenen van openbaar
belang. Als dit zwaardere belang niet aanwezig is, is voor deze soorten het uitvoeren van
voldoende mitigerende maatregelen de enige manier om doorgang aan het initiatief te kunnen geven.
Rode lijsten

Soorten zijn opgenomen in Rode lijsten als ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Deze
lijsten omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en
dieren in Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Maatgevend voor plaatsing op
deze lijst is mede de mate van afname van een soort in de afgelopen jaren. De Rode lijst
biedt echter geen bescherming zoals de Flora- en faunawet dat doet. Voor het Ministerie van
LNV zijn de Rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Het Ministerie streeft ernaar dat een volgende Rode lijst, die per soortgroep elke tien jaar verschijnt,
kleiner zal zijn dan de huidige lijst. Hiertoe stimuleert het Ministerie dat bij bescherming en
beheer van gebieden rekening wordt gehouden met de Rode lijst-soorten, en dat zo nodig en
zo mogelijk aanvullende soortgerichte maatregelen zullen worden genomen. Van de verschillende overheden en terreinbeherende organisaties mag worden verwacht dat zij bij beleid en
beheer rekening houden met de Rode lijsten (Ministerie van LNV, 2004). In de Rode lijst
worden diverse categorieën onderscheiden:
• ernstig bedreigd (EB): zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam;
• bedreigd (BE): sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of zeer sterk afgenomen en nu zeldzaam;
• kwetsbaar (KW): matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk
afgenomen en nu vrij zeldzaam;
• gevoelig (GE): stabiel of toegenomen maar zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk afgenomen maar nog algemeen.
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Plangebied Stroothuizerweg 27 te Denekamp, gemeente Dinkelland
Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

Samenvatting
In opdracht van DLV Glas en Energie bv heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in november
2012 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd in
verband met nieuwbouw van een kas in de gemeente Dinkelland. Realisatie van de plannen zou
kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel
van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van die gespecificeerde archeologische verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering)
en diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens een advies
geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.
Gezien de ligging in een gebied met dekzandwelvingen geldt er een middelmatige archeologische verwachting voor het plangebied. Het plangebied ligt waarschijnlijk op de flank van een
klein dekzandkopje. Op basis hiervan is er een kleine kans op archeologische resten, vooral uit
de Steentijd (restanten van kleine extractiekampen in de vorm van een strooiing van vuursteen
en haardkuilen). Voor de periode Bronstijd t/m Late Middeleeuwen is de kans op archeologische
resten uitermate klein. Er is een minimale kans op het voorkomen van nederzettingsresten. Gezien de ligging in een heidegebied is de kans op archeologische resten uit de Nieuwe tijd laag.
Het oorspronkelijke podzolprofiel is lokaal nog deels intact. Op basis van AHN-beelden en historische kaarten lijkt er sprake te zijn van een dekzandwelving. Indien archeologische sporen aanwezig zijn, zullen deze zich manifesteren in de top van de C-horizont (40-95 cm -Mv). De kans
op eventuele resten is gezien de landschappelijke ligging van het plangebied echter zeer gering.
Eventuele vondststrooiingen uit de Steentijd zullen volledig in de moderne bouwvoor zijn opgenomen. Gezien de aanwezigheid van een meng- of egalisatielaag zullen eventuele grondsporen
mogelijk zijn afgetopt. Wel is er een gerede kans dat zich in de ondergrond restanten van de
voormalige Gilderhauserdijk bevinden, bijvoorbeeld karrensporen (hoewel op deze locatie op dit
moment een waterbak aanwezig is, waardoor verstoring zal hebben opgetreden).
Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Wel is er enige
waakzaamheid geboden vanwege de mogelijke aanwezigheid van restanten van de Gildehauserdijk. Gezien tegen deze achtergrond wordt voorgesteld amateurarcheologen in te schakelen om
de grondwerkzaamheden te begeleiden. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is, conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007), aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht
(vondstmelding via ARCHIS).
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Plangebied Stroothuizerweg 27 te Denekamp, gemeente Dinkelland
Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

1 Inleiding
1.1 Kader
In opdracht van DLV Glas en Energie bv heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in november
2012 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd in
verband met nieuwbouw van een kas aan de Stroothuizerweg 27 te Berghum in de gemeente
Dinkelland. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou
kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel
van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van die gespecificeerde archeologische verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering)
en diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

1.2 Administratieve gegevens
Het plangebied (1,35 ha) ligt in de buurtschap Berghum ten zuidoosten van de bebouwde kom
van Denekamp (figuur 1). Het gebied staat afgebeeld op kaartblad 29A van de topografische
kaart van Nederland (schaal 1:25.000). Het perceel staat kadastraal bekend onder gemeente
Denekamp, sectie P, nummers 560 en 561.
Gemeente: Dinkelland
Plaats: Denekamp
Plangebied: Stroothuizerweg 27 te Denekamp
Ligging plangebied: direct ten oosten van de bestaande kas aan de Stroothuizerweg 27
Centrumcoördinaten: 266.671/488.245
ARCHIS-vondstmeldingsnummer: niet van toepassing
ARCHIS-waarnemingsnummer: niet van toepassing
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 54763

1.3 Toekomstige situatie
In het plangebied zal de bestaande kas worden uitgebreid met ca. 9.500 m². Onder de randen en
kaspoten zal een fundering worden aangelegd, die naar verwachting tot maximaal 1 m -Mv. zal
reiken. Tevens zal in het zuiden van het plangebied een waterpartij van maximaal 3.500 m² worden aangelegd, waarbij de bodem tot een diepte van 3 m -Mv. wordt ontgraven.
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1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veldonderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van
de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische
perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methoden
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te
stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is
het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd.
Geraadpleegd zijn de volgende bronnen:
- de database ARCHIS voor de waarnemingen, vondstmeldingen, onderzoeksmeldingen en
AMK-terreinen in de omgeving van het plangebied (http://archis2.archis.nl);
- de recente topografische kaart 1:25.000 (Dam & Koote, 2004);
- recente luchtfoto's uit Google Earth (earth.google.com);
- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; www.ahn.nl);
- de Bodemkaart van Nederland (Alterra, 2003);
- informatie over kabels en leidingen verkregen van het KLIC;
- historisch kaartmateriaal (watwaswaar.nl);
- de gemeentelijke beleidsadvieskaart (Scholte Lubberink, 2007);
- het informatiesysteem DINO (www.dinoloket.nl);
- het informatiesysteem KICH (www.kich.nl);
- de molendatabase (www. molendatabase.nl).

2.2 Resultaten
Huidige situatie
Op basis van recente topografische kaarten 1:25.000 en recente luchtfoto's uit Google Earth is
het plangebied grotendeels in gebruik als akkerland. Het westelijke deel (direct langs de huidige
kas) is in gebruik als erf en in het zuidwesten bevindt zich een waterpartij (figuur 1). Volgens het
AHN bedraagt de huidige maaiveldhoogte in het plangebied 25,5-26 m +NAP. In het kader van
het veldonderzoek zijn gegevens over kabels en leidingen opgevraagd door middel van een
KLIC-melding (meldingsnr. 12G391695). Uit de hierop geleverde gegevens bleek dat geen kabels en leidingen in het plangebied aanwezig zijn.
Aardkundige situatie
Geo(morfo)logie en bodem
Het plangebied bestaat geomorfologisch gezien uit dekzandwelvingen en -vlakten (Scholte Lubberink, 2007). Dit zijn grootschalige, relatief reliëfarme eenheden tussen de beekdalen en laagten. Ze bestaan uit ruggen lager dan 50 cm en vlakke gebieden. Het merendeel bestaat uit
voormalige heidegebieden die in de 19e en 20e eeuw ontgonnen zijn. Bodemkundig kenmerken
deze gebieden zich door het voorkomen van veldpodzolgronden. Tijdens en na de ontginning zijn
grote delen van het gebied met dekzandwelvingen en -vlakten diep omgezet ter verbetering van
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de bodem. Dit komt overeen met het volgens de bodemkaart van Nederland in het plangebied
aanwezige bodemtype. Volgens deze kaart komen deels vergraven/geëgaliseerde veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand voor (Hn21F-VI; Alterra, 2003). In het plangebied
geldt een grondwatertrap VI, met grondwaterstanden van 40-80 cm -Mv (GHG) tot meer dan
120 cm -Mv (GLG).
Gemeentelijke beleidsadvieskaart
Op basis van de ligging in een gebied met dekzandvlakten en -welvingen heeft het plangebied
een middelmatige archeologische verwachting op de gemeentelijke beleidsadvieskaart (Scholte
Lubberink, 2007). Het betreft laaggelegen en vochtige gebieden met een relatief lage kans op
archeologische resten, zeker in vergelijking met de dekzandruggen. De kans op archeologische
resten is het hoogst in de hogere delen van de dekzandwelvingen en langs de randen van hoge
dekzandruggen. Hier kunnen zich bijvoorbeeld mesolithische kampementen hebben bevonden. In
het heideontginningsgebied kunnen dekzandruggen als gevolg van ontginning, vergraving en
egalisatie plaatselijk zijn afgevlakt. Hierdoor lijkt het gebied vlakker dan het oorspronkelijk was.
AHN en luchtfoto's
Op het AHN is te zien dat het plangebied in een relatief hoog deel van de dekzandvlakte ligt
(dekzandkopje), waar het maaiveld ca. 50 cm hoger ligt dan enkele honderden meters te oosten,
noorden en westen van het plangebied. Ca. 300 m ten zuidwesten bevindt zich een dekzandrug,
waar het maaiveld ca. 2 m hoger gelegen is.
Uit het bestuderen van recente luchtfoto's van Google Earth is geen aanvullende informatie naar
voren gekomen.
DINO-gegevens
Het raadplegen van digitale aardkundige gegevens via het DINO-loket heeft geen relevante informatie over de aardkundige situatie in het plangebied opgeleverd.
Bekende archeologische waarden
ARCHIS en AMK
In ARCHIS staan zes archeologische vindplaatsen geregistreerd binnen een straal van 1 km
rondom het plangebied. Twee vondsten zijn slechts administratief in de buurt van het plangebied
geplaatst, maar hiervan is alleen geregistreerd dat ze in Denekamp gevonden zijn. Het betreft
een in een ontgronding gevonden fragment van een midden-neolithische trechterbeker (afkomstig van de Klokkenberg, op ruim 1 km afstand van het plangebied) en een aardewerkfragment
met enkele vuursteenafslagen, die in de jaren 1930 tijdens de opgraving van een grafheuvel zijn
gevonden (waarnemingen 2433 en 2948).
Tijdens het graven van het omleidingskanaal, ter plaatse van de loop van de Puntbeek, ca.
800 m ten zuidoosten van het plangebied is een bronzen kokermes uit de Late Bronstijd gevonden (waarneming 2422). Ca. 800 m ten noordwesten van het plangebied is in een tuin een vuurstenen bijl uit het Neolithicum aangetroffen (waarneming 2946). Ca. 700 m ten zuiden van het
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plangebied bevindt zich een verhoging in het landschap, waar op basis van historische bronnen
mogelijk een schans uit de Nieuwe tijd of een versterking uit de Late Middeleeuwen heeft gestaan (waarneming 425.014). Tenslotte zijn tijdens graafwerkzaamheden restanten van een 17eeeuwse weg waargenomen, bestaande uit karrensporen, hoefafdrukken en bioturbatiesporen
(waarneming 433397).
Alle archeologische waarnemingen die in de omgeving van het plangebied gedaan zijn, bevinden
zich in de nabijheid van dekzandhoogtes, waarop vanaf de Late Middeleeuwen door de toepassing van plaggenbemesting een dik cultuurdek is gevormd. Het betreft grotendeels toevalsvondsten die aan het maaiveld gedaan zijn. De aanwezigheid van dikke plaggendekken is een mogelijke verklaring voor het feit dat de essen in de nabijgelegen buurtschap Berghem tot op heden
geen archeologische resten hebben opgeleverd. Verder bevinden zich enkele historische erven
in de omgeving van het plangebied. De afstand tot deze erven is echter dermate groot dat in het
plangebied geen resten van eventuele middeleeuwse voorgangers van de betreffende boerderijen zijn te verwachten.
Historische bronnen
Op de kadastrale minuut van 1811-1832 ligt het plangebied in het westen van het Denekamper
Veld een omvangrijk heidegebied. Langs het noorden liep een weg (Hooge Dijk). Ter plaatse van
de huidige perceelsgrens die van noordwest naar zuidoost door het plangebied loopt, liep destijds de oude weg van Denekamp naar Gildehaus (Gildehauserdijk). Direct ten westen van deze
weg, ter hoogte van de bestaande kas of iets westelijker, lag de middeleeuwse landweer die het
cultuurlandschap en de boerderijen in de marken Beuningen en Denekamp aan de oostzijde
beschermde tegen ongewenste indringers. Op de plaats waar de huidige Stroothuizerweg de
landweer passeerde, bevond zich een slagboom waarmee de weg afgesloten kon worden. De
boerderijnamen De Beumer (naar de slagboom) en De Peter (de boer die de sleutel van het slot
bewaarde, afgeleid van St. Petrus die de sleutel van de hemelpoort in zijn bezit had) herinneren
hier nog aan.
Op de topografische militaire kaart van ca. 1850 bevindt het plangebied zich op de flank van een
enkele honderden meters brede heuvel (mogelijk dekzandkopje). Op basis van de geraadpleegde
Bonnekaarten bevond het plangebied zich in 1920 nog steeds in een heidegebied, direct naast
een moeras/drassige plek. In 1935 was het plangebied grotendeels ontgonnen en in gebruik als
weiland. De weg door het plangebied in de jaren 1960 in het kader van de ruilverkaveling verdwenen. Vanaf 1980 werden de huidige kassen gerealiseerd en raakte het plangebied in gebruik
als akkerland (www.watwaswaar.nl).
KICH en molendatabase
Het raadplegen van het cultuurhistorische informatiesysteem KICH en de molendatabase heeft
geen relevante archeologische informatie opgeleverd.
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Gespecificeerde archeologische verwachting
Gezien de ligging in een gebied met dekzandwelvingen geldt een middelmatige archeologische
verwachting. Op basis van historische kaarten ligt het plangebied waarschijnlijk op de flank van
een klein dekzandkopje. Ook op AHN-beelden is te zien dat het plangebied waarschijnlijk op een
dekzandkopje ligt. Op basis hiervan is er een kleine kans op archeologische resten, vooral uit de
Steentijd. Hierbij moet vooral gedacht worden aan restanten van kleine extractiekampen. Dit zijn
plekken waar jagers / verzamelaars slechts gedurende korte periode verbleven. Hiervan rest
tegenwoordig nog een strooiing van vuursteen en haardkuilen. Voor de periode Bronstijd t/m
Late Middeleeuwen is de kans op archeologische resten uitermate klein. Er is een minimale kans
op het voorkomen van nederzettingsresten, bestaande uit één of enkele erven (woonstalhuis,
enkele bijgebouwen en waterput(ten)), of grafvelden. Gezien de ligging in een heidegebied is de
kans op archeologische resten uit de Nieuwe tijd laag. Deze kunnen echter niet helemaal uitgesloten worden, aangezien twee doorgaande wegen en een landweer langs het plangebied liepen.
Het eventuele vondstniveau is naar verwachting deels vergraven als gevolg van de aanleg van
de kas en door vergraven tijdens en na de 20e-eeuwse ontginning van het heidegebied. Indien
aanwezig, worden archeologische vondsten verwacht vanaf het maaiveld. Archeologische sporen
worden verwacht in de top van de C-horizont, binnen 50 cm -Mv.
Prospectiekenmerken
Type vindplaats periode

omvang

Uiterlijke kenmerken

kampement

Prehistorie

5-1.000 m²

strooiing van vuursteen

grafveld

Neolithicum-Vroege Middeleeuwen

100-5.000 m²

geen archeologische laag of strooiing van

huisplaats

Neolithicum-Middeleeuwen

500-2.000 m²

strooiing van met name aardewerk en

aardewerk; aanwezigheid van grondsporen

(vuur)stenen
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3 Veldonderzoek
3.1 Methoden
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase. De
onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het bureauonderzoek (gespecificeerde archeologische verwachting) en het protocol inventariserend veldonderzoek uit de KNA versie 3.2.
Tijdens het veldonderzoek zijn zeven boringen verspreid over het plangebied geplaatst (vijf boringen per hectare; zie figuur 3). Er is geboord tot maximaal 1,3 m -Mv met een Edelmanboor
met een diameter van 7 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en met GPS ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de hoogte met behulp van hoogtegegevens van het AHN. Het opgeboorde materiaal is in
het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool,
vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Er zijn geen monsters
genomen.

3.2 Resultaten
Geologie en bodem
Tot een diepte variërend van 20 tot 45 cm -Mv is matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn,
zwak siltig zand aangetroffen. Dit pakket betreft de bouwvoor, waar door verploeging en bemesting een homogeen, donker pakket is ontstaan. Hieronder is in de boringen 1, 3, 6 en 7 een menglaag aangetroffen, met vlekken A-, B- en C-horizont. Dit is naar verwachting een egalisatielaag
uit de tijd van de ontginning of ruilverkaveling. Deze laag is meestal 10-20 cm dik, maar in boring
3 is deze 50 cm dik. In de boringen 2, 4 en 5 is een bruine B-horizont aangetroffen (zwak siltig,
matig fijn, zwak grindig zand) op een diepte van 20-40 cm -Mv en in boring 6 bevindt zich een
BC-horizont op 50 cm -Mv (lichtbruin, zwak siltig, matig fijn, zwak grindig zand). De geelgrijze Chorizont (eveneens zwak siltig zwak grindig, matig fijn) bevindt zich in het plangebied op 4095 cm -Mv.
Uit het booronderzoek is gebleken dat de C-horizont zich op 25,05-25,35 m +NAP bevindt. Doordat de bodem in boring 3 tot 95 cm -Mv verstoord is, is hier de C-horizont pas op 24,8 m +NAP
aangetroffen. In boring 2 bevindt de C-horizont zich ook iets dieper (24,9 m +NAP). De Chorizont kenmerkt zich in deze boring door een grijzere kleur dan in de overige boringen en door
de afwezigheid van ijzervlekken, wat kan wijzen op natte omstandigheden. Naar verwachting
heeft dit deel van het plangebied in het verleden in een depressie gelegen. Het maaiveld ligt ter
plaatse van deze boring 20-30 cm lager dan in de rest van het plangebied.

RAAP-notitie 4484 / eindversie, 14 mei 2013

[1 0 ]

Plangebied Stroothuizerweg 27 te Denekamp, gemeente Dinkelland
Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In de meeste boringen is het aangetroffen zand zwak grindig en in boring 5 is 65 cm -Mv een
matig grindig laagje aangetroffen. Dit wijst erop dat de dekzanden enigszins verspoeld zijn of dat
een bijmenging met fluvioperiglaciale (smeltwater-) afzettingen heeft plaatsgevonden. Het matig
grindige laagje betreft mogelijk de Laag van Beuningen, een uitwaaiingslaagje gevormd in het
Laat Pleniglaciaal (Berendsen, 2004).
Archeologie
In het plangebied zijn geen archeologische resten aangetroffen. Dit is gezien de gehanteerde
onderzoeksmethode en de bodemgesteldheid niet verwonderlijk. Het doel van het onderzoek was
het verfijnen van de gespecificeerde archeologische verwachting. In de boringen 1, 4, 5, 6 en 7
bevindt het dekzand zich op 25,05-25,35 cm +NAP en in de boringen 4, 5 en 6 is het oorspronkelijke podzolprofiel nog deels intact. Een op diverse plaatsen vastgestelde menglaag duidt op
egalisatie in het verleden. Aangezien echter de C-horizont zich in al deze boringen op enigszins
gelijke hoogte bevindt, is de verwachting dat het bodemprofiel in deze boringen slechts beperkt
verstoord is. Eventuele archeologische grondsporen kunnen nog relatief goed bewaard zijn gebleven. In boring 3 is de bodem tot 24,8 m +NAP (95 cm -Mv) verstoord, waardoor daar eventuele sporen minder goed bewaard zijn. Diepere grondsporen kunnen nog wel aanwezig zijn. Ter
hoogte van boring 2 bevindt zich waarschijnlijk een (voormalige) depressie.
Naar verwachting is het potentiële archeologische vondstniveau door verploeging opgenomen in
de bouwvoor. Archeologische sporen zijn mogelijk nog wel bewaard gebleven. Deze worden
verwacht in de top van de C-horizont (40-95 cm -Mv; 25,05-25,35 m +NAP).
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
Op basis van de onderzoeksresultaten, kan worden geconcludeerd dat het oorspronkelijke podzolprofiel lokaal nog deels intact is. Op basis van AHN-beelden en historische kaarten lijkt sprake te zijn van een dekzandwelving. Indien archeologische sporen aanwezig zijn zullen deze zich
manifesteren in de top van de C-horizont, op 40-95 cm -Mv. De kans op eventuele resten is gezien de landschappelijke ligging van het plangebied echter zeer gering. Eventuele vondststrooiingen uit de Steentijd zullen volledig in de moderne bouwvoor zijn opgenomen. Gezien de aanwezigheid van een meng- of egalisatielaag zullen eventuele grondsporen mogelijk zijn afgetopt.
Wel is er een gerede kans dat zich in de ondergrond restanten van de voormalige Gilderhauserdijk bevinden, bijvoorbeeld karrensporen (hoewel op deze locatie op dit moment een waterbak
aanwezig is, waardoor verstoring zal hebben opgetreden).

4.2 Aanbevelingen
Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Wel is er enige
waakzaamheid geboden vanwege de mogelijke aanwezigheid van restanten van de Gildehauserdijk. Gezien tegen deze achtergrond wordt voorgesteld amateurarcheologen in te schakelen om
de grondwerkzaamheden te begeleiden.
In het verlengde van bovenstaande is voorts van toepassing dat, indien bij de uitvoering van de
werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, conform artikel 53 en
54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten
bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht is (vondstmelding via ARCHIS).
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Wageningen een selectiebesluit.

RAAP-notitie 4484 / eindversie, 14 mei 2013

[1 2 ]

Plangebied Stroothuizerweg 27 te Denekamp, gemeente Dinkelland
Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

Literatuur
Alterra, 2003. De bodemkaart van Nederland [digitaal bestand].
Berendsen, H.J.A., 2004. De vorming van het land: inleiding in de geologie en de geomorfologie. Assen.
Dam, P. & S. Koote, 2004. ANWB topografische atlas: Gelderland 1:25.000. Amsterdam.
Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104: classificatie van onverharde grondmonsters. Delft.
Scholte Lubberink, H.B.G., 2007. Gemeente Dinkelland: archeologische verwachtings- en advieskaart. RAAP-rapport 1557. Weesp.

Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische MonumentenKaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

DINO

Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond

GHG

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand

GLG

Gemiddeld Laagste Grondwaterstand

IVO(-P)

Inventariserend VeldOnderzoek (Proefsleuven)

KICH

KennisInfrastructuur CultuurHistorie

KLIC

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

PvE

Programma van Eisen

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

De ligging van het plangebied (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.

Het plangebied geprojecteerd op divers kaartmateriaal (schaal 1:25.000).

Figuur 3.

Boorpuntenkaart.

Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.
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Plangebied Stroothuizerweg 27 te Denekamp, gemeente Dinkelland
Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)
Laat
Subatlanticum

Nieuwe tijd

B

- 1650

A

- 1500

Laat
- 1150 na Chr.

Vol

Merovingisch laat

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

Karolingisch
Merovingisch vroeg

Vroeg
Subatlanticum

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(N ieuwe Steentijd)

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling

Laat
Midden

Denekamp

Mesolithicum

- 8700

(M idden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500

Laat

- 12.000

- 12.500

Jong B

- 12.500
- 13.500
- 30.500

- 16.000

Jong A
- 35.000

Hengelo
- 60.000

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

Laat

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Pleistoceen

Midden
Vroeg

Atlanticum

- 1250
- 1050

Ottoons

Vroeg

Middeleeuwen

- 1795

(O ude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup
- 114.000

Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000

Oud

- 384.000
- 416.000

Elsterien
463.000

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

RAAP-notitie 4484 / eindversie, 14 mei 2013

[1 8 ]

Plangebied Stroothuizerweg 27 te Denekamp, gemeente Dinkelland
Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

RAAP-notitie 4484 / eindversie, 14 mei 2013

[1 9 ]

boring: DISD-1
beschrijver: JH, datum: 30-11-2012, X: 266.701, Y: 488.177, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 29A, hoogte: 25,77, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
provincie: Overijssel, gemeente: Dinkelland, plaatsnaam: Denekamp, opdrachtgever: dlv, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 25,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: vlekken a-,b-,c-horizont

40 cm -Mv / 25,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 70 cm -Mv / 25,07 m +NAP

boring: DISD-2
beschrijver: JH, datum: 30-11-2012, X: 266.752, Y: 488.179, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 29A, hoogte: 25,53, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
provincie: Overijssel, gemeente: Dinkelland, plaatsnaam: Denekamp, opdrachtgever: dlv, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 25,53 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 25,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

30 cm -Mv / 25,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: natte omstandigheden

60 cm -Mv / 24,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: geheel gereduceerde C-horizont

Einde boring op 100 cm -Mv / 24,53 m +NAP

boring: DISD-3
beschrijver: JH, datum: 30-11-2012, X: 266.670, Y: 488.218, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 29A, hoogte: 25,75, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
provincie: Overijssel, gemeente: Dinkelland, plaatsnaam: Denekamp, opdrachtgever: dlv, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 25,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 25,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk gevlekt, bvlekken c

80 cm -Mv / 24,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk gevlekt, vlekken a

95 cm -Mv / 24,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

Einde boring op 130 cm -Mv / 24,45 m +NAP

1

boring: DISD-4
beschrijver: JH, datum: 30-11-2012, X: 266.696, Y: 488.255, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 29A, hoogte: 25,87, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
provincie: Overijssel, gemeente: Dinkelland, plaatsnaam: Denekamp, opdrachtgever: dlv, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 25,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 25,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

55 cm -Mv / 25,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 100 cm -Mv / 24,87 m +NAP

boring: DISD-5
beschrijver: JH, datum: 30-11-2012, X: 266.662, Y: 488.281, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 29A, hoogte: 25,85, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
provincie: Overijssel, gemeente: Dinkelland, plaatsnaam: Denekamp, opdrachtgever: dlv, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 25,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 25,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

50 cm -Mv / 25,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

65 cm -Mv / 25,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

70 cm -Mv / 25,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

80 cm -Mv / 25,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

Einde boring op 110 cm -Mv / 24,75 m +NAP

boring: DISD-6
beschrijver: JH, datum: 30-11-2012, X: 266.691, Y: 488.314, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 29A, hoogte: 25,73, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
provincie: Overijssel, gemeente: Dinkelland, plaatsnaam: Denekamp, opdrachtgever: dlv, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 25,73 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 25,33 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: vlekken a--horizont

50 cm -Mv / 25,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

60 cm -Mv / 25,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 100 cm -Mv / 24,73 m +NAP

2

boring: DISD-7
beschrijver: JH, datum: 30-11-2012, X: 266.634, Y: 488.307, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 29A, hoogte: 25,77, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
provincie: Overijssel, gemeente: Dinkelland, plaatsnaam: Denekamp, opdrachtgever: dlv, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 25,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 25,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: vlekken a-horizont

50 cm -Mv / 25,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 90 cm -Mv / 24,87 m +NAP
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Buitengebied Stroothuizerweg 27 Denekamp

DLV glas & energie

Regels
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1

plan

het bestemmingsplan Buitengebied Stroothuizerweg 27 Denekamp met identificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPSTROOTHUIZE27-0301 van de gemeente Dinkelland;
1.2

bestemmingsplan

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

aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch,
medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen
gebied, uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend door de
gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming
is;
1.4

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;
1.5

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.6

agrarisch bedrijf

een bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van
producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren;
1.7

archeologische waarden

waarden die aan een gebied zijn toegekend vanwege de kennis en wetenschap van de in
dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het
verleden. Bij toetsing aan de archeologische waarden zal telkens de archeologische
verwachtings- en advieskaart zoals opgenomen in bijlage 9 van de toelichting
toetsingskader zijn;
1.8

bassin

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en
glastuinbouwactiviteiten;
1.9

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.10

bedrijf

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

Regels (ontwerp)
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1.11

DLV glas & energie

bedrijfsgebouw

een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.12

bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een
bedrijf, een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit,
inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;
1.13

bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein, noodzakelijk is;
1.14

agrarische bedrijfswoning

een bedrijfswoning waarin tevens (naast de agrariër) de rustende boer en familieleden tot
de 2e graad woonachtig mogen zijn;
1.15

bestaand

ten aanzien van de vóór 1998 aanwezige bouwwerken, de na 1998 bij of krachtens de
Woningwet aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden, en het overige gebruik. Bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van
het bestemmingsplan;
1.16

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.17

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.18

bijgebouw

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste
staat van een op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;
1.19

bosbouw

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding
en ontwikkeling van bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de
functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu en recreatie;
1.20

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;
1.21

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.22

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.23

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;
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1.24

DLV glas & energie

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.25

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die direct
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond;
1.26

containerteelt

het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;
1.27

cultuurgrond

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden
gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering;
1.28

cultuurhistorische waarden

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en
structuren, die uitdrukking geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door
de mens in de loop van de geschiedenis;
1.29

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps-of bedrijfsactiviteit;
1.30

evenement

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit,
grootschalige sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd
vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie bedoelde activiteiten, met uitzondering
van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de
kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet
openbare manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten
hoogste 14 dagen omvatten;
1.31

extensief dagrecreatief medegebruik

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie
van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen,
fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van een vis- of picknickplaats, of een naar de
aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;
1.32

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.33

geomorfologische waarden

de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak
in verband met de wijze van hun ontstaan;
1.34

glastuinbouwbedrijf

een in hoofdzaak niet-grondgebonden bedrijf dat is gericht op het telen van gewassen,
waarbij de productie in kassen plaatsvindt;
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grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij het
gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf,
zoals een melkrundveehouderijbedrijf, een akkerbouwbedrijf, een productiegerichte
paardenhouderij, biologische bedrijven, waarbij dieren worden gehouden overeenkomstig
de regels die krachtens artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld
ten aanzien van de biologische productiemethoden, en naar de aard daarmee gelijk te
stellen agrarische bedrijven;
1.36

hoofdgebouw

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
1.37

kampeermiddel

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel
enig ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan
wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is
waarvoor ingevolge de Woningwet een bouwvergunning is vereist;
1.38

kap

een dak met een zekere helling;
1.39

kas

een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar
bouwwerk, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of
ander licht doorlatend materiaal, dienend tot het kweken van groente, vruchten,
bloemen, bomen, struiken of planten;
1.40

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige
activiteiten, geheel of overwegend door middel van handwerk, geen detailhandel zijnde en
prostitutie, waarvan de omvang van de activiteiten zodanig is, dat het woonhuis in
overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die
met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.41

landschappelijke waarden

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip
landschappelijke
waarden
zal
de
landschapsen
beheersvisie
uit
het
Landschapsontwikkelingsplan, zoals opgenomen in bijlage 5 van de toelichting, steeds
onderdeel van het toetsingskader zijn);
1.42

mest- en/of organische (bij)productvergisting

het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van
organische verbindingen door bacteriën waarbij methaangas vrijkomt;
1.43

natuurlijke waarden

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en
biologische elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip
natuurlijke waarden zullen de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds
onderdeel van het toetsingskader zijn);
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niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt, en die als
zodanig niet afhankelijk is van agrarische gronden als productiemiddel, zoals een intensief
kwekerijbedrijf of een intensief veehouderijbedrijf;
1.45

normaal agrarisch gebruik

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het
agrarisch gebruik van de gronden;
1.46

normaal onderhoud

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed
beheer, behoud en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende
bestemming behoren;
1.47

overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan
wel met ten hoogste één wand;
1.48

peil

a. indien op het land wordt gebouwd:
- voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg
grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
- voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de
weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de
bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:
- het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);
1.49

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;
1.50

sierteelt

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;
1.51

silo

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden;
1.52

tunnelkas

elke constructie van hout, metaal of enig ander materiaal, welke met plastic of in gebruik
daarmee overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning voor
bedekte teelten;
1.53

veldschuur

een vrij in het open veld staande schuur, die wordt of werd gebruikt voor het stallen of
het melken van vee, dan wel de opslag van agrarische producten of agrarische
werktuigen;
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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 feitelijke indeling van het gebouw, als voorgevel moet worden
aangemerkt;
1.55

woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden;
1.56

woonhuis

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

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:
2.1

de afstand tot de (bouw)perceelgrens

tussen de grens van het (bouw)perceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die
afstand het kortst is;
2.2

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.4

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, met dien verstande dat balkonhekken tot 1 m
bij aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen hierbij niet worden meegerekend;
2.5

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;
2.6

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;
2.7

de afstand tot de weg

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de
weg;
2.8

de hoogte van een molen

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de molen;
2.9

bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe
behorende magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3
3.1

Agrarisch - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarische bedrijvigheid;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappeljke, geomorfologische
en cultuurhistorische waarden;
met daaraan ondergeschikt:
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
d. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
e. cultuurgrond;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. extensief dagreacreatief medegebruik;
h. wegen en paden;
i. beken, plassen, pelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;
j. terreinen voor evenementen;
met de daarbijbehorende:
k. overkappingen;
l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2
Bouwregels
3.2.1

Overkappingen

Voor het bouwen overkappingen gelden de volgende regels:
a. Uitsluitend tunnelkassen en blaastunnels zijn toegestaan;
b. De hoogte van tunnelkassen en blaastunnels bedraagt maximaal 1,50 m.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. silo's, platen en bassins zijn niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2,00
m.
3.3
Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en naar de
aard daarmee gelijk te stellen activiteiten anders dan waarvoor in het verleden
planologische medewerking is verleend;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan
de in lid 3.1 toegelaten bedrijvigheid en waarvoor in het verleden planologische
medewerking is verleend;
c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten, met uitzondering
van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
d. het opslaan van agrarische producten;
e. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen,
langer dan zes maanden per jaar;
f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden
anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde
percelen en veldschuren;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden
agrarische bedrijfsactiviteiten;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de
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verkoop van eigen en streekeigen producten;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is
verleend;
j. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt, voorzover de oppervlakte
van de gronden ten behoeve van de containerteelt per bedrijf meer bedraagt dan 1,50
hectare, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de bestaande
oppervlakte geldt;
k. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de
daarbijbehorende bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische
medewerking is verleend;
l. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.
3.4
Afwijken van de gebruiksregels
i.

3.4.1

Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.3
voor:
a. het toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het opslaan van mest
en/of kuilvoer en naar de aard daarmee gelijk te stellen opslag, mits dit om
bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid
van woningen, noodzakelijk is;
3.4.2 Voorwaarden voor afwijken
Afwijken als bedoeld in artikel 3.4.1 kan slechts mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische)
bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
beperkt;
c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig
worden geschaad;
d. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke onderbouwing;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en
landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de waarden van de historische
buitenplaatsen, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en de
woonsituatie.
3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
3.5.1

Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester
en Wethouders, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te
voeren:
a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen
en/of houtgewas deel uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en
voorzover niet geregeld volgens de Boswet of krachtens een op grond van de Boswet
vastgestelde verordening;
b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een
aaneengesloten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een
aaneengesloten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of
-partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief
medegebruik en/of het educatief medegebruik;
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g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen
van andere oppervlakteverhardingen, met uitzondering van:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van percelen en
veldschuren; en
2. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend
op veldschuren ten behoeve van het gebruik van veldschuren;
h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of
telecommunicatiekabels en/of -leidingen.
3.5.2 Voorwaarden
De in lid 3.5.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
waarden van de historische buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en
archeologische waarden.
De in lid 3.5.1 onder a en e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen
kunnen voorts slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de
landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.
3.5.3

Afwijking

Het in lid 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van
ten hoogste 30 cm betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het
maaiveld;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
3.6
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met in acht neming van het bepaalde in artikel
10.3 met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te
wijzigen voor het:
a. realiseren van een collectieve mestopslag mits:
1. de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;
2. vast staat dat het betreffende bouwwerk redelijkerwijs niet binnen het
bouwperceel van een van de betreffende agrarische bedrijven kan worden
gebouwd;
3. een goede wegontsluiting van de betreffende locatie is gewaarborgd;
4. de inhoud niet groter is dan 5.000 m³ en een hoogte van maximaal 5 m.;
b. verplaatsen bestemmingsvlakken met de bestemming “Bedrijf - Glastuinbouw”:
de bestemming 'Agrarisch - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf Glastuinbouw' ten behoeve van het verplaatsen van bestemmingsvlakken, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van Artikel 4 van
overeenkomstige toepassing zijn;
2. het voormalige (deel van het) bestemmingsvlak ter plaatse wordt verwijderd en de
betreffende gronden worden voorzien van de bestemming “Agrarisch - 1”;
3. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor de
omgeving dan wel met de verplaatsing een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
kan worden bewerkstelligd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische)
bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
beperkt;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, natuurlijke
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4
4.1
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Bedrijf - Glastuinbouw

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Glastuinbouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kassen en overige bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van
glastuinbouwbedrijven;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij
bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden
beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen en paden;
d. water;
met de daarbij behorende
e. tuinen, erven en terreinen;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
ten behoeve van waterbassins.
4.2
Bouwregels
4.2.1

Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder a en b genoemde gebouwen en overkappingen
gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen, ten behoeve van
één glastuinbouwbedrijf worden gebouwd;
b. de afstand van de gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelgrens zal ten
minste 5,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval
de bestaande afstand geldt;
c. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak bedragen;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de kassen en schuurkassen en overige
bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 80% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak
bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welke geval de
gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;
e. de kassen en overige bedrijfsgebouwen, waaronder overkapping, en de aan- en
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen zullen ten minste 3,00
m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden
gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, de bedrijfswoning op meer
dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen vóór de voorgevel van een
bedrijfswoning zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de
bestaande situering ten opzichte van de voorgevel van de bedrijfswoning geldt;
f. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld:
Functie bouwwerk
maximale
goothoogte
dakhelling (°)
hoogte
oppervlakte/inhoud
(m)
(m)
per gebouw gezamenlijk
of
overkapping

max.

min.

max.

max.

Kassen

-#

-

6,00

15

60

12,00

Overige bedrijfsgebouwen,
waaronder
overkappingen

-#

-

6,00

15

60

12,00

750 m³ *

-

3,50 *

30 *

60 *

9,00 *

Bedrijfswoning
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aan- en
uitbouwen,
bijgebouwen en
overkappingen bij
de bedrijfswoning

-

DLV glas & energie

100 m²

3,50

-

60

- **

1. #: bij gebouwen of overkappingen, die groter zijn dan:
500 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een landschappelijke
inpassingsplan;
2.000 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een erfinrichtingsplan ten
behoeve van een goede landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke
kwaliteitsverhouding tot de bestaande bebouwing;
2. *: tenzij de bestaande maatvoering meer bedraagt, in welk geval de maatvoering
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande maatvoering zal bedragen;
3. **: de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste
1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.
4.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. waterbassins zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan
wel het verlengde daarvan worden aangelegd;
b. de hoogte van een waterbassin zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
c. de hoogte van silo's ten behoeve van waterbassins zal ten hoogste 12,00 m
bedragen;
d. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de
bedrijfswoning(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
e. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m
bedragen.
4.3
Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en
bijgebouwen bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden
beroep, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de
bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan 30%
van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
c. het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden;
4.4
Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1

Afwijken

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 4.3
onder c en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan één huishouden
ten behoeve van inwoning, mits:
a. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een
tweede of een derde (huishouden van een) persoon;
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in
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meerdere woningen;
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een
gemeenschappelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes
wordt verschaft;
d. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen
toename van het aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
e. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische)
bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
beperkt;
f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
4.4.2 Voorwaarden voor afwijken
Afwijken als bedoeld in artikel 4.4.1 kan slechts mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad waarbij het milieueffect van het beoogde
bedrijf nadrukkelijk wordt meegewogen;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig
worden geschaad;
c. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de
(plan)kosten;
d. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.
4.5
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming
'Bedrijf - Glastuinbouw', wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' en/of 'Agrarisch - 1' of
'Bos - Bos en natuur, mits:
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 van het
bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van de gemeente Dinkelland met betrekking tot
de bestemming Wonen, artikel 3 of artikel 5 van overeenkomstige toepassing zijn;
b. de glastuinbouwactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd en alle aanwezige kassen zijn
gesaneerd;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische)
bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
beperkt;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 5
5.1

DLV glas & energie

Bos - Bos en natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bos - Bos en natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. natuur, bosbouw en houtproductie;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke
en de landschappelijke waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al
dan niet mede bestemd voor waterberging;
met daaraan ondergeschikt:
d. het extensief agrarisch medegebruik;
e. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
f. wegen en paden;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. terreinen voor evenementen;
i. toerit voor bedrijfsgebouwen en/of de bedrijfswoning;
met de daarbijbehorende:
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2
Bouwregels
5.2.1

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. de hoogte van overige bouwwerken ten behoeve van vogelobservatie zal ten hoogste
15,00 m bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m
bedragen.
5.3
Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten
behoeve van een permanent ander gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen.
5.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
5.4.1

Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester
en Wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te
voeren:
a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en
oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of
andere watergangen en/of -partijen;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
f. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief
medegebruik en/of het educatief medegebruik;
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h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
telecommunicatiekabels en/of -leidingen.
5.4.2 Voorwaarden
a. De in lid 5.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de
geomorfologische, cultuurhistorische en de archeologische waarden, de waarden van
de historische buitenplaatsen.
b. Voor de in lid 5.4.1 onder a tot en met d genoemde activiteiten zullen uitsluitend
vergunningen worden verleend als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van
bos- en natuurbeheer.
5.4.3 Afwijkingen
Het in lid 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
5.5
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming ‘Bos
- Bos en natuur’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf - Glastuinbouw’ ten behoeve
van het verplaatsen van bestemmingsvlakken, mits:
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van Artikel 4 van
overeenkomstige toepassing zijn;
b. het voormalige (deel van het) bestemmingsvlak ter plaatse wordt verwijderd en de
betreffende gronden worden voorzien van de bestemming “Bos - Bos en natuur”;
c. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor de omgeving
dan wel met de verplaatsing een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan worden
bewerkstelligd;
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische)
bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
beperkt;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, natuurlijke waarden en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 6
6.1

DLV glas & energie

Dubbelbestemming leiding - brandstof

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Dubbelbestemming leiding - brandstof’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. een brandstofleiding;
met de daarbijbehorende:
b. veiligheidszone;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2
Bouwregels
a. In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemming(en)
mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
worden gebouwd, anders dan ten behoeve van een brandstofleiding.
b. Ten behoeve van deze dubbelbestemming mogen geen bouwwerken worden gebouwd.
6.3
Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 6.2
onder a en toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
a. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
b. uit een risicoanalyse is gebleken dat de door het Ministerie van VROM vastgestelde
risiconormen niet worden overschreden;
c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veilig-heid van personen en
goederen;
d. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doel-matig en veilig functioneren
van de brandstofleiding.
6.4
Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het permanent opslaan van goederen;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken als risicogevoelig object binnen een
aangegeven veiligheidszone.
6.5
Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 6.4
onder b en toestaan dat gronden en bouw-werken worden gebruikt als risicogevoelig
object, mits:
a. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
b. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en
goederen.
6.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
6.6.1

Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester
en Wethouders, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te
voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van
toepassing zijnde bestemming(en):
a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van
de bodemstructuur;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm;
c. het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 40 cm;
d. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardin-gen;
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e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplan-tingen die dieper
wortelen of kunnen wortelen dan 40 cm.
6.6.2 Voorwaarden
De in lid 6.6.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien vooraf
advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder en er geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van leidingen.
6.6.3

Afwijkingen

Het in lid 6.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
f. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
g. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 7

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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8.1

DLV glas & energie

Algemene gebruiksregels

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen,
tenzij het gronden betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is
toegestaan;
b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een
prostitutiebedrijf;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraaken bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de
bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen,
festiviteiten, manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel,
indien die activiteiten een aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;
e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of
vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen
van niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of
overtuigingen;
h. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken
overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 landschappelijke inpassing opgenomen
landschapsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
8.2

Afwijken van de gebruiksregels

In afwijking van het bepaalde in lid 8.1 onder h mogen gronden en bouwwerken
overeenkomstig de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar
na het tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt
gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in
Bijlage 2 landschappelijke inpassing opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot
een goede landschappelijk inpassing.
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.1 onder h
indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 2
landschappelijke inpassing andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien
verstande dat:
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 2 landschappelijke
inpassingopgenomen landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk
beschermingsniveau van de landschappelijke waarden waarvoor de in Bijlage 2
landschappelijke inpassing genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;
b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies
en waarden.
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Artikel 9

DLV glas & energie

Algemene afwijkingsregels

9.1

Afwijken van de regels

9.1.1

Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regels ten behoeve van:
a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de
oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en
percentages;
b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een
voorgevel wordt gebouwd op de wijze van:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en
galerijen;
mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen;
c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder
overkappingen, en toestaan dat ten behoeve van het kleinschalig kamperen,
gebouwtjes, waaronder overkappingen, ten behoeve van sanitaire voorzieningen
worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, per
kampeerterrein ten hoogste 50 m² zal bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal
bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 18º zal bedragen;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke
waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden.
9.1.2 Voorwaarden voor afwijken
Afwijken als bedoeld in artikel 9.1 kan slechts mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig
worden geschaad;
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Artikel 10 Algemene wijzigingsregels
10.1

Geringe veranderingen bestemmingsgrenzen.

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen
van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen
en bouwgrenzen.
10.2

Wijzigingslocaties

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden 'Agrarisch - 1'
wijzigen in de bestemming 'Bedrijf - Glastuinbouw', mits:
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ten minste de regels van de
bestemming ‘Bedrijf - Glastuinbouw’ van toepassing zijn;
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aan-grenzende (agrarische)
bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
beperkt;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
10.3 Uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan
De uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moet zijn gewaarborgd, in verband waarmee in
elk geval aangetoond moet worden:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet
onevenredig worden geschaad;
c. dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is;
d. dat het wijzigingsplan past in een goede waterhuishouding;
e. dat het wijzigingsplan inpasbaar is in het volkshuisvestingsprogramma indien het gaat
om woningbouw;
f. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;
g. verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zeker gesteld;
h. dat het wijzigingsplan stedenbouwkundig inpasbaar is.
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Artikel 11 Algemene procedureregels
11.1

Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding tot een besluit tot ontheffing of het stellen van nadere eisen ex
artikel 3.6. lid 1 sub c en d van de Wet ruimtelijke ordening, is de volgende procedure van
toepassing:
a. een ontwerpbesluit tot ontheffing of het stellen van nadere eisen ligt met
bijbehorende stukken gedurende twee weken op het gemeentekantoor ter inzage;
b. Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer
dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, digitaal, en voorts op de
gebruikelijke wijze, bekend;
c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van
zienswijzen;
d. gedurende de in sublid a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester
en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot
ontheffing of het stellen van nadere eisen.
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Artikel 12 Overige regels
12.1

Aanvullende werking welstandscriteria

De op de verbeelding en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de
maatvoering van bouwwerken, kan nader worden ingevuld door de in de Woningwet
bedoelde welstandscriteria.
12.2

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de
landschappelijke waarden, de natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de
cultuurhistorische waarden, de archeologische waarden, het bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig
dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 13 Overgangsrecht
13.1

Overgangsrecht bouwwerken

1. 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:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid onder artikel
13.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid
met maximaal 10%.
3. Het eerste lid onder artikel 13.1 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.
13.2 Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is,mag worden
voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste
lid onder artikel 13.2, 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.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 13.2, 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.
4. Het eerste lid onder artikel 13.2 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 14 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Buitengebied Stroothuizerweg 27 Denekamp.

Regels (ontwerp)

131

