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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Inleiding

Met het voorliggende bestemmingsplan verleent de gemeente Dinkelland met toepassing van 
de Rood voor Rood-regeling medewerking aan een Rood voor Rood-plan voor de locaties 
Tipweg 3, Postweg 8, Postweg 18 en Noordijkeresweg 8 te Saasveld. Op deze locaties wordt 
landschapontsierende bebouwing gesloopt, worden bedrijfsbestemmingen omgezet in 
woonbestemmingen en wordt één en ander landschappelijk ingepast, waardoor de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse wordt verbeterd. Deze plannen worden gefinancierd uit de opbrengsten 
van de realisatie van één compensatiewoning op de locatie Tipweg 3 en één 
compensatiewoning op de locatie Noordijkeresweg 8. Naast de genoemde percelen worden 
ook het perceel Tipweg 1 vanwege de landschappelijke inpassing van het perceel Tipweg 3 en 
de verruiming van het woonperceel van Tipweg 1 in het plan meegenomen.

1.2  Aanleiding

Het voornoemde Rood voor Rood-plan kan op drie van de locaties niet worden gerealiseerd 
binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan, waardoor een partiële herziening 
noodzakelijk is. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet hierin. De gesloten Rood voor 
Rood-overeenkomst vormt de basis voor de partiële herziening.

1.3  Locaties en begrenzing plangebied

Het plangebied omvat een drietal locaties, te weten:

1. Tipweg 1 en 3 e.o. te Saasveld, kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie T, de 
nummers 1544, 0060 en 0072, 0046, 1350 en 1547 (ged.);

2. Noordijkeresweg 8 te Saasveld, kadastraal bekend, als gemeente Weerselo, sectie T, 
nummers 290 en 312; 

3. Postweg 8 te Saasveld, kadastraal bekend, als gemeente Weerselo, sectie I, nummers 
3548 en 3073.

Op de locatie Postweg 18 te Saasveld wordt alleen een schuur gesloopt. Deze locatie is 
voorzien van de bestemming 'Wonen'. Dit blijft onveranderd en het sloopplan past hierbinnen, 
waardoor deze locatie geen deel uitmaakt van het plangebied. Een nadere afweging of 
onderbouwing van deze locatie hoeft niet plaats te vinden. 

Voornoemde opsommingsnummers corresponderen met de nummers op de onderstaande 
afbeelding. 
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Ligging van de drie locaties die tezamen het plangebied vormen 

1.4  Bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Tipweg 3/Noordijkeresweg 8 Saasveld' is vervat in het GML- bestand 
NL.IMRO.1774.BPBUITipweg3-0401n bestaat uit de volgende stukken:

Toelichting (inclusief bijlagen) 
Verbeelding
Regels 

1.5  Vigerend bestemmingsplan

De deellocaties komen hieronder los van elkaar aan de orde.

1. Tipweg 1 en 3, Saasveld

Het perceel Tipweg 1 heeft ingevolge het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" de 
bestemming 'Wonen'. Deze gronden zijn bestemd voor woonhuizen, aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen. Binnen het daarvoor aangegeven bestemmingsvlak is 
maximaal één woning toegestaan.  De gronden ten zuiden van de woning hebben een 
agrarische bestemming (Agrarisch - 1). Deze gronden zijn bestemd voor het agrarische 
gebruik. Het noordoostelijke puntje van het perceel ligt binnen een vrijwaringszone van een 
molenbiotoop. Hierbinnen dient rekening te houden met de windvang van de molen. 

Het voormalige agrarische erf aan de Tipweg 3 ligt binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied, 
Tipweg 3 in Saasveld' (vastgesteld op 29 januari 2013). In dat bestemmingsplan is aan het erf 
de bestemming 'Wonen' toegekend. De gronden zijn daarmee in eerste instantie bestemd 
voor 'woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen'. Per bestemmingsvlak is 
ten hoogste één woonhuis met één woning toegestaan. Met voorliggend Rood-voor-Rood plan 
wordt één nieuwe woning op het erf mogelijk gemaakt. Dit past niet binnen de mogelijkheden 
van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Tipweg 3 in Saasveld'. Een herziening van het 
bestemmingsplan is daarom noodzakelijk. 

2. Noordijkeresweg 8, Saasveld

Het erf aan de Noordijkeresweg 8 in Saasveld ligt binnen het bestemmingsplan "Buitengebied 
2010". Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 februari 2010. Voor 
het perceel geldt de bestemming 'Agrarisch -1' en de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf'. Het grootste deel van het erf is 
voorzien van een bouwvlak. De herontwikkeling van dit erf voor woondoeleinden, waarbij 
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naast de voormalige bedrijfswoning één nieuwe woning mogelijk wordt gemaakt, past niet 
binnen deze vigerende bestemming. Een herziening van het bestemmingsplan is daarom 
noodzakelijk. 

3. Postweg 8, Saasveld

Voor dit perceel geldt in het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" de bestemming 'Bedrijf - 
Voormalig agrarisch' zonder verdere aanduidingen, enz. In dit geval is hier een 'Interieur en 
meubelmakerij' toegestaan. Het gebruik van dit perceel voor woondoeleinden past niet binnen 
deze bestemming. Een herziening van het bestemmingsplan is daarom gewenst. 

Uitsnede uit de verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010", de locatie Tipweg 1 

Uitsnede uit de verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied, Tipweg 3 in Saasveld" 
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Uitsnedes uit de verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" voor respectievelijk de 
locaties Noordijkeresweg 8 en Postweg 8 

1.6  Leeswijzer

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

2.1  Huidige situatie

2.1.1  Tipweg 1

De locatie Tipweg 1 te Saaveld is gelegen in het buitengebied van Saasveld, ongeveer een 
kilometer ten westen van de dorpskern. Op het perceel is een woning met de daarbij 
behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen aanwezig. Het perceel wordt begrensd door 
de Tipweg en de agrarische gronden aan de zuid- en oostzijde van het perceel. Ten westen 
van het perceel Tipweg 1, is de woning Tipweg 3 gelegen. Op dit perceel is ook de 
rood-voor-rood woning beoogd. Op deze locatie vinden geen sloopactiviteiten plaats.

2.1.2  Tipweg 3

De locatie Tipweg 3 te Saasveld is gelegen in het buitengebied van Saasveld, ongeveer een 
kilometer ten westen van de dorpskern. Op het perceel (ten zuiden van de Tipweg) bevindt 
zich een aantal voormalig agrarische opstallen (waaronder een vleesvarkensstal, gesloten 
kapschuur en een veestalling) met een totale oppervlakte van 336 m2. Op het perceel bevindt 
zich daarnaast ook een voormalige bedrijfswoning. De agrarische opstallen zijn gebouwd in de 
periode 1963-1986 en zullen in het kader van dit Rood voor Rood-project worden gesloopt. 

Er vinden geen bedrijfsmatige activiteiten meer plaats op het erf. De woning is als 
burgerwoning in gebruik.

Ten oosten van het plangebied bevindt zich een burgerwoning (Tipweg 1) en ten 
(noord)westen ook (Tipweg 2). Ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich op het adres 
Bornsestraat 62 een veehouderij met minicamping en ten zuiden van het plangebied bevindt 
zich op ruim 50 meter afstand hotel-restaurant 't Molenven (Bornsestraat 60). 

Tipweg 3 met de te slopen 
bebouwing

Aanzicht vanaf oostzijde

2.1.3  Noordijkeresweg 8 Saasveld

Op het perceel Noordijkeresweg 8 bevindt zich o.a. een tweetal voormalige varkensschuren 
van in totaal dus 356 m2. Deze stallen zijn gebouwd in 1979 en 1960 en zullen worden 
gesloopt in het kader van het Rood voor Rood-project. Ten noordwesten van de agrarische 
bedrijfswoning staat een oude boerderij, welke gebruikt wordt als bijgebouw. 
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Noordijkeresweg 8 en de te slopen 
schuren

Te slopen schuren

2.1.4  Postweg 8 Saasveld (slooplocatie)

Op het perceel Postweg 8 bevindt zich behalve een bedrijfswoning met bijgebouwen ook een 
meubelmakerij. De meubelmakerij is gevestigd in een viertal gebouwen van in totaal zo'n 448 
m2, welke in het kader van dit Rood voor Rood-project zullen worden gesloopt. 

Postweg 8 en de te slopen 448 
m2 bedrijfsbebouwing

Meubelmakerij en bijbehorende bedrijfsgebouwen

2.1.5  Postweg 18 Saasveld (slooplocatie)

Op het perceel Postweg 18 bevindt zich onder meer een (voormalige) vleeskuikenstal met een 
afmeting van 60 m x 10,7 m (oppervlakte 642 m2), welke in het kader van dit Rood voor 
Rood-project zal worden gesloopt. In het voorste gedeelte van de stal (192 m2) bevindt zich 
tevens een kantoor/magazijn. Grotendeels onder de stal bevindt zich een mestkelder van 300 
m3 (uitpandig: 96 m2). Het bouwjaar van de schuur is 1975. 
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Postweg 18 met de slopen 
schuur

Te slopen schuur

2.2  Beoogde situatie

De in de voorgaande paragraaf genoemde te slopen gebouwen (in totaal 1.782 m2) hebben in 
ruimtelijke zin geen bijzondere betekenis voor het erfensemble. Behalve de sloop van deze 
gebouwen zullen de bedrijfsmatige activiteiten op alle locaties in het plangebied worden 
beëindigd. De meubelmakerij wordt voortgezet op industrieterrein Echelpoel te Weerselo. De 
slagerij(winkel) op het adres Tipweg 3 is inmiddels verhuist naar Drosteweg 12 te Saasveld, 
waar vlees wordt verwerkt en verkocht (winkel). Alle locaties worden voorzien van een 
woonbestemming (voor zover daar nog geen sprake van was). Om het Rood-voor-Rood plan 
te financieren worden er twee compensatiewoningen mogelijk gemaakt. Eén 
compensatiewoning wordt op het erf aan de Tipweg 3 gerealiseerd en één 
compensatiewoning wordt in de voormalige boerderij aan de Noordijkeresweg 8 gerealiseerd. 

Aanpassing perceel Tipweg 1

De verandering van het perceel Tipweg 1 betreffen een verruiming van de woonbestemming, 
zoals weergegeven in de navolgende afbeelding. Vanwege de situering van de huidige 
woning heeft het perceel een achtererf welke niet praktisch is te gebruiken. Evenetuele 
bijbehorende bouwwerken kunnen niet op een passende wijze achter de woning gerealiseerd 
worden. Met een verruiming van het bestemmingsvlak, onstaan er meer mogelijkheden, 
zonder dat hierdoor direct het woon- en leekwaliteit onevenredig worden aangetast. 

In overleg met initiatiefnemer is ook de groenstrook ten westen van het perceel Tipweg 1 in 
westelijke richting opgeschoven. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om de entree van het 
perceel Tipweg 1 op te waarderen. 

Compensatiewoning Tipweg 3

Eén compensatiewoning wordt gerealiseerd op het erf aan de Tipweg 3 in Saasveld. bij de 
voorbereiding en planvorming is in een vroegtijdig stadium advies uitgebracht door de 
ervenconsulente (advies 1405 DNK d.d. 9 november 2010, zie Bijlage 1). Hierbij wordt wel 
opgemerkt dat destijds nog werd uitgegaan van de realisatie van twee compensatiewoningen 
op de locatie Tipweg 3. De ervenconsulente heeft destijds aangegeven dat eenheid dient te 
worden bereikt door:

de architectuur van gebouwen: vergelijkbare vorm, kleur- en materiaalgebruik. Streven 
naar eenvoud;
de verharding: gelijke behandeling van de centrale ruimte op het erf. De verharding dient 
van het erf over de weg door te lopen waardoor de weg 'over' het erf gaat lopen in plaats 
van 'erdoorheen'.
de verlichting: vergelijkbare typen. Laag bij de grond of bevestigd aan de gevels, naar 
beneden gericht;
niet teveel kleine gebouwen toe te voegen aan het erf; ofwel de berging/garage te 
realiseren in de nieuwe (compensatie) woning, ofwel een berging/garage voor de 
bestaande woning en de nieuwe woning te combineren in één volume;
de beplanting: streekeigen soorten, bomen op het centrale erf, (kleine) siertuinen aan de 
buitenzijden van de woningen.
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Daarnaast dient het ontwerp van het erf vormgegeven te worden met respect voor ieders 
privacy, waarbij de centrale ruimte wordt gezien als meer 'openbaar', terwijl iedere 
wooneenheid een privétuin zal hebben die van het erf af en naar het landschap is gekeerd. 

In 2014 en 2015 zijn de plannen bijgesteld, waarbij er in plaats van twee slechts één 
compensatiewoning aan de Tipweg 3 wordt gerealieerd. Daarnaast zijn de perceelsgrenzen 
tussen de percelen Tipweg 1 en 3 aangepast en is het bestemmingsvlak voor het wonen op 
het perceel Tipweg 1 verruimd. Omdat dit uiteraard gevolgen heeft voor de inrichting van het 
erf is door Bijkerk c.s. Tuin en Landschapsarchitecten een aangepast erfinrichtingsplan met 
bijbehorende beplantingslijst opgesteld. De erfinrichting en landschappelijke inpassing van het 
erf zijn vervolgens door de gemeente akkoord bevonden. 

In de nieuwe erfinrichtingsschets is de compensatiewoning (oranje dak) enige meters in de 
richting van het erf geschoven. De bijbehorende bouwwerken zijn bij elkaar gesitueerd. Zie 
onderstaande afbeelding voor dit erfinrichtingsplan met daarop de erfinrichting en 
landschappelijke inpassing van het erf. 

Erfinrichtingsplan en landschappelijke inpassing (bron: Bijkerk c.s. 2015) 

Compensatiewoning Noordijkeresweg 8

De compensatiewoning op het erf aan de Noordijkeresweg 8 wordt gerealiseerd in de oude 
boerderij. Deze is momenteel in gebruik als berging en ligt ten noordwesten van de 
(voormalige) agrarische bedrijfswoning. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een bestaand 
gebouw staat de locatie van de compensatiewoning vast. Ook draagt de realisatie van de 
compensatiewoning in de oude boerderij bij aan het behoud van het karakteristieke gebouw. 
Het gehele erf wordt landschappelijk ingepast. Eén en ander is in overeenkomsten, tussen 
partijen onderling alsook met de gemeente, vastgelegd.
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Landschappelijk inrichtingsplan (locatie compensatiewoning rood omcirkeld), foto boerderij 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader en wet en regelgeving

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is vastgesteld op 13 maart 2012. 
In deze visie geeft het kabinet een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op 
rijksniveau. In de structuurvisie worden belangrijke andere accenten geplaatst op het brede 
gebied van ruimtelijke ordening en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het betekent voor de 
ruimtelijke ordening in brede zin een decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden en 
actualisatie van het Nationaal Ruimtelijk Beleid. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de 
Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak, de structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB Tweede 
structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Landschap, de Agenda Vitaal Platteland en 
Pieken in de Delta.

In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om 
algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om de volgende nationale 
belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote 
rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen 
van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, 
Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen, en Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied 
(uitbreidingsruimte).

Ten aanzien van Oost-Nederland is het volgende in de SVIR beschreven. De MIRT-regio 
Oost-Nederland bestaat uit de provincies Overijssel en Gelderland. Opgaven van nationaal 
belang in dit gebied zijn:

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en 
vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de 
mainports Rotterdam en Schiphol. 
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en 
Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het 
Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor 
waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, 
economische ontwikkeling en woningbouw; 
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 
gebieden (zoals de Veluwe); 
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere 
door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.

Oost-Nederland omvat veel natuurgebieden (bijvoorbeeld de Natura 2000 gebieden de 
Veluwe, de Sallandse Heuvelrug en de Weerribben) en levert daarmee een belangrijke 
bijdrage aan het (inter-)nationale natuurnetwerk voor biodiversiteit. Daarnaast kent de regio 
belangrijke cultuurhistorische waarden (de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes). 
Tegelijkertijd is er in Oost-Nederland een aantal gebieden waar de effecten van 
bevolkingsdaling nu nog niet voelbaar zijn, maar op termijn wel voelbaar zullen zijn 
(zogenaamde anticipeergebieden).

Kennis en innovatie zijn de stuwende krachten van de economie van dit gebied. In 
Oost-Nederland manifesteren zich voornamelijk de volgende drie economische concentraties: 
Food Valley in en rond Wageningen (topsector agrofood), Health Valley in en rond Nijmegen 
(topsector life sciences) en nanotechnologie in Twente (topsector high tech systemen en 
materialen).

De (internationale) achterlandverbindingen die door Oost-Nederland lopen zijn van 
internationaal belang voor het functioneren van de mainports en daarmee de topsector 
logistiek. Een burgerluchthaven Twente kan in regionaal ruimtelijk-economisch perspectief 
bijdragen aan de internationale bereikbaarheid van de Euregio.

Het onderhavige plan is niet van invloed op bovengenoemde nationale belangen, de kennis en 
innovatie en de achterlandverbindingen in Oost-Nederland. Indien het plan invloed heeft op 
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natuurgebieden of cultuurhistorische waarden in de omgeving, dan is dat positieve invloed. 
Geconcludeerd wordt dat er geen strijd is met deze structuurvisie.

3.1.2  Ladder van duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de ladder voor duurzame verstedelijking 
geïntroduceerd. Het doel van deze ladder is het bevorderen van een zorgvuldig gebruik van 
de schaarse ruimte én het voorkomen van overprogrammering. Om dit te bereiken is de ladder 
voor duurzame verstedelijking opgenomen als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro, artikel 3.1.6, tweede lid). Dit betekent dat bij ruimtelijke besluiten (zoals het 
vaststellen van een bestemmingsplan) moet worden gemotiveerd hoe een zorgvuldige 
afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. De procesvereiste is alleen van toepassing op 
ruimtelijke besluiten die voorzien in een stedelijke ontwikkeling. In het Bro is een stedelijke 
ontwikkeling gedefinieerd als: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen. 

Uit jurisprudentie is inmiddels gebleken dat de ladder voor duurzame verstedelijking niet van 
toepassing is voor kleinschalige ontwikkelingen. 

De compensatiewoningen worden gerealiseerd op bestaande erven. De compensatiewoning 
op het perceel Noordijkeresweg 8 wordt gerealiseerd in een vrijgekomen agrarisch gebouw, 
waardoor op dit perceel sprake is van tranfsormatie en herinvulling. Mede gelet op het geringe 
aantal van twee woningen is er geen sprake van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 
het Besluit ruimtelijke ordening. Uit een de uitspraak (ECLI:RVS:2013:2471) blijkt namelijk dat 
de ontwikkeling van drie woningen niet wordt gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in 
de zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro. De ladder van duurzame ontwikkeling is daarom niet 
van toepassing op het voorliggende plan.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel (vastgesteld op 1 juli 2009) gaat uit van een integrale 
benadering die gericht is op een duurzame ontwikkeling met versterking van ruimtelijke 
kwaliteit. In 2013 is de Omgevingsvisie op een aantal onderwerpen aangepast. Provinciale 
Staten hebben op 3 juli 2013 de actualisatie Omgevingsvisie vastgesteld.  Reden voor deze 
actualisatie is de evaluatie van de Omgevingsvisie en het Hoofdlijnenakkoord uit 2011. De 
actualisatie richt zich alleen op de volgende onderwerpen: de ecologische hoofdstructuur 
(EHS), het streefbeeld Wegencategorisering, windenergie (rol provincie), nieuwvestiging van 
intensieve veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's), kantorenbeleid, definitie 
van lokaal gewortelde bedrijvigheid, ruimtelijke reservering gebiedsontwikkeling Luchthaven 
Twente e.o. en tot slot de aanpassing van de  verordening op basis van eerder uitgevoerde 
evaluatie. Wanneer hieronder wordt gesproken over de Omgevingsvisie, dan is dat de 
geactualiseerde versie. 

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

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

1. Generieke beleidskeuzes (of) 
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Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig 
dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan 
een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase de zgn. 'SER-ladder' gehanteerd, waarbij 
als uitgangspunt geldt dat de ruimte zuinig en zorgvuldig moet worden benut. Dit houdt in dat 
de provinciale woningbouwopgave eerst door herstructurering, transformatie of inbreiding 
moet worden gerealiseerd. Pas als dit onvoldoende blijkt voor het aantal woningen en de 
kwaliteit van de woonomgeving kan uitbreiding van het stedelijk gebied plaatsvinden.

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, 
randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming 
van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden), 
landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale 
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. 
De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.

De locaties Tipweg 3 en Noordijkeresweg 8 maken deel uit van het Nationaal Landschap 
Noordoost-Twente. De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente zijn: 
het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen; de grote 
mate van kleinschaligheid; en tot slot het groene karakter. Met de sanering van de 
landschapsontsierende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, de realisatie van de twee 
woningen op bestaande erven en de landschappelijke inpassing van de erven draagt dit plan 
op positieve wijze bij aan de grote mate van kleinschaligheid en het groene karakter die 
kenmerkend zijn voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. 

Onderhavig plan voldoet daarnaast aan de 'SER-ladder' aangezien er sprake is van een vorm 
van herstructurering/transformatie: bestaand bouwvolume (de te slopen bedrijfsbebouwing) 
wordt vervangen door een kleinere hoeveelheid nieuw bouwvolume (de twee nieuwe 
woningen) op bestaande erven. Er is in dit plan dus sprake van een zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Overige beleidskeuzes zijn op dit plan niet van toepassing.

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

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

De ter plaatse van toepassing zijnde ontwikkelingsperspectieven zijn:

Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte: mixlandschap
Beekdal of Veenweidegebied: beekdal

Het perspectief 'Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruime, mixlandschap' biedt ruimte 
voor gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies 
(recreatie-zorg, natuur, water) en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die de 
karakteristieke gevarieerde opbouw van de cultuurlandschappen in deze gebieden 
versterken. Een mix van functies is daarmee mogelijk, wat ook terug is te zien in de directe 
omgeving van de nieuwe compensatiewoningen. De provincie wil binnen dit perspectief de 
verschillende landschappen herkenbaar houden ten opzichte van elkaar en verschillen en 
contrasten binnen deze landschappen accentueren (de ter plaatse geldende 
gebiedskenmerken worden hierna behandeld). 

Het perspectief 'beekdal' geeft aan dat er slechts een beperkte ontwatering is toegestaan bij 
het agrarische gebruik van deze gronden als grasland. Voor dit plan is dit perspectief dan ook 
niet relevant. 

Zowel het aanpassen van de bestemmingen, als het toekennen van de compensatiewoningen 
passen binnen het ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectief 'mixlandschap'.

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

natuurlijke laag: dekzandvlakte
agrarisch cultuurlandschap: jonge heide- en broekontginningslandschap
stedelijke laag: n.v.t.
lust- en leisurelaag: donkerte

De voor Noordijkeresweg 8 geldende lagen met bijbehorende gebiedskenmerken zijn:

natuurlijke laag: dekzandvlakte /  beekdalen en natte laagtes
agrarisch cultuurlandschap: essenlandschap
stedelijke laag: n.v.t.
lust en leisurelaag: donkerte

Natuurlijke laag: dekzandvlakte /  beekdalen en natte laagtes

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. In de occupatiegeschiedenis zijn de 
dekzandgebieden voor het overgrote deel in cultuur gebracht als essenlandschap, oude 
hoevenlandschap en heideontginningslandschap. Kenmerkend reliëf is op veel plaatsen 
vervlakt, bijvoorbeeld door egalisaties ten behoeve van de landbouw. 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 een meer natuurlijk watersysteem en door 
beplanting met 'natuurlijke' soorten. En door de (strekkings)richting van het landschap te 
benutten in gebiedsontwerpen. 

De locatie van beide compensatiewoningen ligt op dekzandgronden. Ten noorden van de 
compensatiewoning aan de Noordijkeresweg 8 is er bovendien sprake van beekdalen en 
natte laagtes. Deze compensatiewoning wordt echter gerealiseerd binnen de bestaande 
voormalige boerderij, zodat er ten opzichte van de natuurlijke lagen geen wijzigingen 
plaatsvinden. De compensatiewoning aan de Tipweg 3 wordt gesitueerd binnen de bestaande 
erfstructuur ter hoogte van de (nog te slopen) landschap ontsierende stallen. Binnen de 
bestaande erfstructuur zijn nagenoeg geen hoogteverschillen aanwezig. Gezien de 
kleinschaligheid van het erf is het niet wenselijk hoogteverschillen te ontwikkelen. Dit geldt 
ook voor de aanpassingen van het erf van het perceel Tipweg 1. 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap: essenlandschap & oude hoevenlandschap 

Het essenlandschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude 
akkercomplexen die op de hogere dek zandkoppen en flanken van stuwwallen  werden 
aangelegd. Eeuwenlange bemesting  met heideplaggen en stalmest  heeft geleidt tot een 
karakteristiek reliëf met soms hoge stijlranden. De ambitie is het behouden van de es als 
ruimtelijke eenheid en het versterken van  de contrasten tussen de verschillende 
landschapsonderdelen: grote open maat van de essen, het mozaïek van de flank van de es, 
de open beekdalen en vroegere heidevelden.

Het oude hoeven landschap is een landschap met verspreid liggende 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 de zelfde opbouw kent als het 
essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant. De 
ambitie is het kleinschalige, afwisselende oude 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

Met de herontwikkeling van de oude boerderij aan de Noordijkeresweg 8 tot woning blijft het 
oude erf op deze locatie behouden. Dit draagt bij aan het behoud van de ruimtelijke eenheid. 
Door de voormalige boerderij opnieuw als woning in te richten wordt extra ruimtebeslag 
binnen het essenlandschap voorkomen. Dit is een positieve ontwikkeling. De nieuwe 
compensatiewoning aan de Tipweg 3 wordt gerealiseerd ter plaatse van de voormalige 
landschapsontsierende bebouwing. De bestaande structuur van het landschap blijft daarmee 
intact. Bovendien wordt door de aanplant van passende streekeigen erfbeplanting de groene 
structuur rondom het erf versterkt. Geconstateerd wordt dat de realisatie van de 
compensatiewoningen op een positieve wijze bijdraagt aan de laag van het agrarisch 
cultuurlandschap. Ook de aanpassing van het erf van het perceel Tipweg 1 vindt plaats met in 
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achtneming van de structuur van het landschap. Het nieuwe erf sluit voor wat betreft de 
landschappelijke inpassing aan bij het perceel Tipweg 3.

Stedelijke laag 

Dit plan ligt in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. De locatie ligt niet in een 
stedelijke laag, zodat hiervoor ook geen gebiedskenmerken gelden. 

Lust en leisurelaag: donkerte

Lichte gebieden geven een beeld van de economische dynamiek van de provincie: de steden 
en dorpen, de autosnelwegen, de kassengebieden, 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. Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is 
de huidige 'donkere' gebieden, ten  minste zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze 
liever nog wat donkerder te maken. 

Met dit plan wordt op een tweetal bestaande erven een compensatiewoning mogelijk 
gemaakt. De extra lichtuitstoot van deze woningen binnen de bestaande erfstructuur is 
verwaarloosbaar ten opzichte van het voormalige agrarische gebruik en de bestaande 
nabijgelegen erven. De aanpassing van het erf van Tipweg 1 brengt geen veranderingen aan 
de lichtuitstoot met zich mee.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

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. 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. 

In voorgaande paragraaf is reeds geconcludeerd dat het plan past binnen de Omgevingsvisie 
Overijssel. Bij voorliggend plan wordt voldaan aan het principe van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik door de hoeveelheid verstening in het buitengebied te verminderen en twee 
bestaande erven te herontwikkelen ten behoeve van twee compensatiewoningen. Het plan is 
ook in lijn met de overige artikelen uit de verordening. 

3.2.3  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

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

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

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

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

Het eerdere provinciale detailkader voor punt 3 is vervallen, omdat dat gebaseerd is op het 
vervallen Streekplan. Dat detailkader bevatte bijvoorbeeld regels voor Rood voor Rood, Rood 
voor Groen en Nieuwe landgoederen. Daarvoor in de plaats is de Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving geïntroduceerd als nieuw kwaliteitsinstrument voor ontwikkelingen in het 
buitengebied. Hiermee is meer maatwerk mogelijk dan voorheen. 
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In het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsvisie is opgenomen dat de Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving samen met gemeenten zal worden vormgegeven. In een pilot met 11 
gemeenten heeft dat geresulteerd in het Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het 
werkboek biedt richting en inspiratie, in de vorm van aanbevelingen en voorbeelden voor het 
toepassen van principes van ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke planprocessen. Het resultaat is 
niet alleen méér kwaliteit, maar ook een eenduidige toepassing van ruimtelijke 
kwaliteitsprincipes.

Twee principes uit de Omgevingsvisie Overijssel vormen het vertrekpunt:

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

(prestaties) in de ruimtelijke kwaliteit.

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

1. voor ontwikkelingen die primair gericht zijn op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, 
zoals Rood voor Groen op bestaande landgoederen, Nieuwe landgoederen, Knooperven 
en Rood voor Rood;

2. voor nieuwvestiging of grootschalige uitbreiding van verblijfsrecreatie, agrarische en 
niet-agrarische bedrijven;

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

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

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

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

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

Voor Rood voor Rood-plannen geldt samengevat het volgende:

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

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

Gebiedseigen/ 
gebiedsvreemd

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

Kwaliteitsprestaties Sloop van landschapsontsierende gebouwen. Versterking van natuur en 
landschap en erfkarakter.
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Criteria en hoogte 
kwaliteitsprestaties

Gemeenten hebben aangegeven de geaccepteerde bestaande 
gemeentelijke  regelingen, die gebaseerd zijn op eerder geldend 
streekplanbeleid, als handvat te gebruiken. Uitgangspunt daarvan is de 
sloop van ten minste 850 m2 landschapsontsierende bedrijfsgebouwen 
(of 4.500 m2 kassen), waarbij alle landschapsontsierende gebouwen op 
een erf moeten worden afgebroken. Met behoud van de balans in 
ontwikkelingsruimte en tegenprestatie is maatwerk met andere 
kwaliteitsprestaties in bijv. natuur, landschap e.a. mogelijk. De hoogte  
van investeringen in ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van de 
getaxeerde waarde van de toegekende bouwkavel.

Borging Met procescriteria. 
In bestemmingsplan de bouwmogelijkheden van het agrarisch bedrijf 
opheffen, de bestemming aanpassen en de bouwkavel opnemen. De 
milieuvergunning aanpassen of intrekken. Erfinrichtingsplan opstellen als 
basis voor ruimtelijke inpassing. Met privaatrechtelijke overeenkomst de 
uitvoering garanderen en financiële aspecten regelen.

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

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

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

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

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

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

Het voorliggende plan voldoet aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het voorgaande 
beleid is (min of meer) verder uitgewerkt in de gemeentelijke beleidsnotitie "Rood voor Rood 
met gesloten beurs in de gemeente Dinkelland". Deze komt hieronder aan de orde.
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3.2.4  Conclusie

Het plan past binnen de beleidskaders van de provincie Overijssel. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Dinkelland

De gemeente Dinkelland heeft op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening een 
structuurvisie vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente (10 september 
2013). De visie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied en de 
hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. 

Op de structuurvisiekaart voor het buitengebied ligt het plangebied in deelgebied 'West'. Voor 
dit deelgebied gelden de volgende uitgangspunten:

Verweving natuur en landschap. Ruimte voor de agrariër met restricties nabij de 
beekdalen en ecologische verbindingzones;
Herstellen en versterken beekdalenstructuur;
Versterken en ontwikkelen ecologische verbindingszone;
Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure Lemselermaten (56 hectare);
Versterken toeristische trekker Weerselo (‘t Stift) en toeristische trekker natuurijke 
omgeving Weerselo en Saasveld.

In de structuurvisie wordt ook een visie gegeven op de transformatie van vrijgekomen 
agrarische bedrijfsgebouwen. Gemeentelijk beleid moet bijdragen aan het realiseren van 
nieuwe economische dragers en ruimte bieden voor een verbreding van bestaande 
economische dragers in het landelijk gebied. Het gemeentelijk beleid heeft een 
sociaal-economisch hoofddoel. Daarnaast dient het ter voorkoming van verval en verkrotting 
van agrarische bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied. De verruiming van de mogelijkheden 
mag in elk geval niet leiden tot afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit. Eén van de regelingen die 
hiervoor in het leven is geroepen is de ' Rood voor rood'  regeling. Dit betreft een apart 
beleidskader dat hierna zal worden behandeld. 

Met dit Rood-voor-rood plan wordt op een positieve bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit 
ter plaatse van de Postweg 8 en 18, de Tipweg 1 en 3 en de Noordijkeresweg 8. De 
hoeveelheid leegstaand voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen wordt aanzienlijk 
verminderd en tegelijkertijd wordt er rondom de compensatiewoningen geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van landschapselementen (singels, bosjes, erfbeplanting). 

Geconcludeerd wordt dat voorliggend bestemmingsplan niet in strijd is met het beleid uit de 
gemeentelijke structuurvisie.  

3.3.2  Beleidsnotitie "Rood voor Rood met gesloten beurs in de gemeente Dinkelland"

De gemeente Dinkelland heeft in 2006 een 1e tranche van de beleidsnotitie "Rood voor rood 
met gesloten beurs in de gemeente Dinkelland" vastgesteld. Aanleiding hiervoor was het sterk 
toenemende aantal vrijkomende bedrijfsgebouwen, wat kan leiden tot leegstand, verval en 
verpaupering in het landelijke gebied van Dinkelland. Naast het stimuleren van passend 
hergebruik is ook de afbraak van landschapsontsierende bebouwing hierbij belangrijk. Rood 
voor Rood vormt, als regeling waarbij de sloop van landschapsontsierende bebouwing wordt 
gefinancierd met een bouwkavel voor een woning, één van de instrumenten voor het 
verbeteren van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

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

Toets aan gemeentelijk Rood voor Rood-beleid
In dit plan is sprake van een projectmatige aanpak waarbij meerdere aanvragen worden 
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gecombineerd, zoals benoemd in het gemeentelijke Rood voor Rood-beleid. Tussen de 
initiatiefnemer en de partijen waarvan gebouwen gesloopt worden en bedrijfsactiviteiten 
worden verplaatst/gestaakt zijn diverse overeenkomsten gesloten, waardoor is zeker gesteld 
dat het voorgaande ook daadwerkelijk plaatsvindt/wordt uitgevoerd.

Het totale oppervlak aan de in dit plan te slopen landschapontsierende bedrijfsgebouwen 
bedraagt 1.782 m2. De bouwvergunningen voor deze gebouwen is voor het jaar 2004 
verleend. Beroepsmatige bedrijfsactiviteiten worden gestaakt, milieuvergunningen worden 
ingetrokken en bedrijfsbestemmingen worden omgezet in woonbestemmingen. 

Om het voorgaande te kunnen financieren is het bouwen van één compensatiewoning niet 
voldoende. De sloopkosten (deze zijn bepaald op basis van een standaard bedrag per 
sloop-vierkante meter) en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde (gebaseerd op 
taxaties) bedragen gezamenlijk €149.874,30. Deze kosten zijn hoger dan de opbrengsten van 
één bouwkavel (hoogste waardestijging één bouwkavel = € 110.000,-). Zo'n plan is 
onrendabel en zal daarom niet tot uitvoering komen. Om die reden, en omdat er in totaal ruim 
2 x 850 m2 landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt, kan een tweede 
compensatiewoning worden gerealiseerd. Hierbij worden de opbrengsten van de twee 
woningen, verminderd met de sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde, 
geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Deze investering betreft in dit geval de 
bedrijfsverplaatsing van de meubelmakerij op de locatie Postweg 8, de landschappelijk 
passende erfinrichting op de locatie Tipweg 3 en de plan-, advies- en legeskosten. 

Met realisatie van dit plan is sprake van een aanzienlijke reductie van het 
bouwoppervlak(/volume). Er wordt één compensatiewoning gerealiseerd van 750 m³ met 
bijgebouw. Daarnaast wordt binnen een bestaande (voormalige) boerderij een tweede 
compensatiewoning mogelijk gemaakt, maar dit leidt niet tot uitbreiding van bouwoppervlak. 
Hierdoor wordt in dit plan circa 250 m² landschappelijk passende bebouwing gebouwd ten 
opzichte van de sloop van ruim 1.700 m² aan landschapontsierende bebouwing.

In principe dienen de compensatiewoningen te worden gebouwd op de locatie waar de 
meeste sloop plaatsvindt. Hiervan kan worden afgeweken indien daar goede (ruimtelijk 
relevante) redenen aan ten grondslag liggen. Op de locaties aan de Postweg wordt het meest 
gesloopt (642 m² en 448 m2), op de locatie Noordijkeresweg 8 circa 356 m2 en op de locatie 
Tipweg 3 het minst, 336 m². De Postweg is echter een vrij drukke weg, waardoor de 
geluidbelasting op de gevels van nieuwe woningen al gauw te hoog is. Op de locaties zijn er 
bovendien onvoldoende mogelijkheden (ruimtegebrek en aansluiting op omliggende 
bebouwing) om een landschappelijk passend, samenhangend erf te vormen. De woningen 
zouden voor zowel de Postweg 8 als 18 dan achter het erf gesitueerd moeten worden wat 
vanuit stedenbouwkundig perspectief ongewenst is. Tevens ligt die locatie in een gebied waar 
in het kader van Landinrichting Saasveld-Gammelke veel natuurontwikkeling plaatsvindt, 
waardoor sloop hier passender is dan nieuwbouw. Op de locatie Tipweg 3 wordt 336 m² 
bebouwing gesloopt. Dit sloopoppervlak is niet veel kleiner dan de oppervlaktes aan de 
Postweg. De geluidbelasting is op deze locatie wel veel lager en er ligt geen (toekomstige) 
waardevolle natuur in de nabijheid. De slooplocatie biedt op zich goede mogelijkheden om 
deze om te vormen tot een landschappelijk passend erf, bestaande uit twee woningen met 
bijgebouwen ten zuiden van de Tipweg. De locatie Tipweg 3 maakt bovendien deel uit van de 
omgeving van Bornsestraat, waar her en der al meer bebouwing staat, met een grote 
diversiteit aan functies. Deze locatie is daarom het meest geschikt om een compensatiewoning 
te realiseren. Op de locatie Noordijkeresweg 8 is er sprake van een bestaande (voormalige) 
boerderij waarbinnen een compensatiewoning wordt gerealiseerd. Hierdoor blijft de 
historische erfstructuur intact en neemt door deze woning ook de bebouwing niet toe. De 
herontwikkeling van de (voormalige) boerderij leidt niet tot negatieve effecten voor de EHS en 
ligt op voldoende afstand (meer dan 70 meter) van het naastgelegen grondgebonden 
agrarische erf. 

De locaties Tipweg 3 en Noordijkeresweg 8 zijn getoetst aan alle milieuruimtelijk relevante 
aspecten. Hieruit is niet gebleken dat deze locaties minder geschikt zouden zijn dan de 
andere (sloop)locaties. De belangen van derden worden met de ontwikkeling van dit plan niet 
geschaad. Voor de locaties is een landschapsplan opgesteld. In dit landschapsplan is ook de 
aanpassing van het perceel Tipweg 1 meegenomen. 

De te realiseren woning in de (voormalige) boerderij aan de Noordijkeresweg 8 zal tezamen 
met de bestaande woning een erf vormen. In verband met de te handhaven bebouwing zal 
geen nieuw bijgebouw bij deze Rood-voor-Rood woning mogelijk worden gemaakt. Eventuele 
ruimte t.b.v. een bijgebouw dient binnen de bestaande bebouwing te worden gevonden. 
Zodoende wordt voor zowel de (voormalige) boerderij als de overige te handhaven 

 

bestemmingsplan Tipweg 3/Noordijkeresweg 8 Saasveld 

NL.IMRO.1774.BPBUITipweg3-0401   22



   

bebouwing (schuur) een functionele invulling gevonden. De nieuwe compensatiewoning aan 
de Tipweg 3 wordt gerealiseerd binnen de bestaande erfstructuur en zal tezamen met de 
woning op het adres Tipweg 3 een erf vormen. Deze burgerwoning zal in een landelijke 
verschijningsvorm worden vormgegeven, opdat deze een harmonieus geheel gaat vormen 
met het omliggend landschap. Bij het ontwerp van de woning wordt ten aanzien van de 
situering, afmetingen en inhoud zoveel mogelijk aangesloten bij de voorschriften van het 
vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' voor burgerwoningen. 

Het te realiseren plan voldoet aan de criteria van het gemeentelijk Rood voor Rood-beleid en 
is nader onderbouwd en verantwoord in een Rood voor Rood-inrichtingsplan, zie bijlage 2. Op 
basis van dit plan is met de initiatiefnemer een Rood voor Rood-overeenkomst gesloten 
waarin alle afspraken zijn vastgelegd.

3.3.3  Woonvisie 2011+

Op 20 maart 2012 is door de raad van Dinkelland de 'Woonvisie 2011+' vastgesteld. In deze 
beleidsnotitie staat op hoofdlijnen het beleid voor wonen beschreven. Om in 2020 een 
aantrekkelijke agrarisch-toeristische gemeente te kunnen zijn, wordt gezamenlijk met de 
meest bij het wonen betrokken partijen, de volgende doelen nagestreefd: 

In Dinkelland wordt een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu geboden. 
Een Dinkellander kan in de gemeente altijd een woning vinden die past bij zijn 
woonwensen. 
Voor het huisvesten van starters en zorgbehoevende senioren is extra aandacht. 
Verzorgd wonen kan in Dinkelland in drie verzorgingskernen. 
Duurzaamheid en energiezuinig bouwen is een belangrijke opgave. 
Er is veel aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte. 
De leefbaarheid van de kernen wordt bewaakt. 
Samen met de belanghouders worden deze doelen vormgegeven. 

In de beleidsnota wordt vervolgens per kern een uitwerking met doelstellingen beschreven. 
Voor het buitengebied wordt aangegeven dat het in principe niet is toegestaan extra 
burgerwoningen in het buitengebied te bouwen omdat deze ten koste zouden kunnen gaan 
van de basisfuncties landbouw, landschap en natuur. Een uitzondering hierop kunnen nieuwe 
burgerwoningen zijn die worden gebouwd ten behoeve van nieuwe landgoederen of in het 
kader van de Rood-voor-Rood-regeling. 

Bij voorliggend plan is sprake van twee extra burgerwoningen in het kader van de 
Rood-voor-Rood-regeling. Dit is in lijn met het beleid uit de Woonvisie 2011+. 

3.3.4  Welstand

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

In het beeldkwaliteitsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'oude' en 'jonge' 
landschapstypen binnen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Het plangebied bevindt zich 
in een oud landschap. In dit gebied wordt geadviseerd een iets conservatievere insteek te 
kiezen dan in de jongere landschapstypen. Dit heeft betrekking op situering, volume, kapvorm, 
detaillering en kleurgebruik (zie Bijlage 3). Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning 
voor de nieuw te bouwen woning zal de welstandstoets plaatsvinden op basis van de criteria 
die in het beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen. 

3.3.5  Conclusie

Het plan is in lijn met de gemeentelijke beleidskaders.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

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

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

4.1  Milieu

4.1.1  Bedrijven en milieuzonering 

Algemeen

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

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

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

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

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

Toets Tipweg 3

Voor voorliggend plan is bekeken of de compensatiewoning aan de Tipweg 3 op voldoende 
afstand ligt van bedrijven. Op circa 75 meter afstand ten zuidwesten van de locatie Tipweg 3 
bevindt zich een grondgebonden agrarisch bedrijf (Bornsestraat 62), met op circa 125 meter 
afstand van het plangebied een bijbehorende minicamping. Circa 60 meter ten zuiden van het 
plangebied bevindt zich hotel-restaurant 't Molenven (Bornsestraat 60). Verder zijn er geen 
noemenswaardige bedrijven of zoneringen waarmee rekening gehouden dient te worden. Zie 
onderstaande afbeelding. 

Conform de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' geldt voor een kampeerterrein (sbi-code 
553) een grootste richtafstand van 50 meter (continu geluid). Bij voorliggend plan wordt met 
een afstand van 125 meter tot de minicamping hier ruimschoots aan voldaan. Voor het 
grondgebonden agrarische bedrijf geldt voor geur de grootste richtafstand. In dat kader is de 
Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) leidend (zie paragraaf 4.1.2). Daaruit volgt dat er een 
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afstand van minimaal 50 meter moet zijn tussen het grondgebonden agrarische bedrijf en de 
compensatiewoning. In werkelijkheid is er een afstand van 75 meter. Daarmee is er voldoende 
afstand tussen het grondgebonden agrarische bedrijf en de compensatiewoning. Tot slot is er 
het hotel-restaurant  't Molenven. Voor hotels en restaurants (sbi-code 5510 en 561) geldt 
een grootste richtafstand van 10 meter (i.v.m. geur, (continu) geluid en gevaar). Met een 
afstand van 60 meter ten opzichte van de woning aan de Tipweg 3 wordt ook hier aan de 
vereiste afstand voldaan. 

De locatie Tipweg 3 met de afstand tot nabijgelegen bedrijven

De aanpassing van het erf van het perceel Tipweg 1 heeft evenmin nadelige gevolgen voor de 
omliggende bedrijven. 

Toets Noordijkeresweg 8

In verband met de realisatie van een compensatiewoning in de voormalige boerderij aan de 
Noordijkeresweg 8 is ook hier bezien of deze op voldoende afstand ligt van bedrijven. Direct 
ten westen van het perceel bevindt zich een grondgebonden agrarisch bedrijf 
(Noordijkeresweg 6). Op enige afstand ten noordwesten van het perceel bevindt zich nog een 
grondgebonden agrarisch bedrijf (Westerikweg 6) De afstanden tussen de 
compensatiewoning en de bouwvlakken van deze bedrijven bedragen 70 meter en 150 meter, 
zie ook onderstaande figuur. De overige erven in de omgeving zijn woonerven. 

Zoals hiervoor reeds is aangehaald geldt bij grondgebonden agrarische bedrijven een 
grootste richtafstand voor het aspect 'geur'. In dat kader is de Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv) leidend (zie paragraaf 4.1.2). Daaruit volgt dat er een afstand van minimaal 50 meter 
moet zijn tussen het grondgebonden agrarische bedrijf en de compensatiewoning. Bij 
voorliggend bedrijf wordt ruimschoots aan deze minimale afstand voldaan. 
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De locatie Noordijkersweg 8 met de afstand tot nabijgelegen bedrijven

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat omliggende bedrijven geen negatief effect hebben op de beoogde 
woonbestemmingen. Omgekeerd levert voorliggend bestemmingsplan geen beperkingen op 
voor (agrarische) bedrijven in de omgeving. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

4.1.2  Geur

Voor geur van veehouderijen dient getoetst te worden aan de Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv). Veehouderijen veroorzaken geur vanwege bijvoorbeeld de dierenverblijven, 
mestbassins, mestverwerking en opslag van voer. Bij het voorbereiden en opstellen van een 
ruimtelijk plan dienen voor wat betreft geurhinder van veehouderijen de volgende vragen te 
worden beantwoord: 

Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig 
object);
Worden derden niet onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en 
derden).

De Wgv bevat specifieke regelgeving om te borgen dat er voldoende afstand wordt 
aangehouden tussen veehouderijen en geurgevoelige objecten. In de Wgv wordt een 
(bedrijfs-)woning gezien als een geurgevoelig object. Verder bepaalt artikel 4 in de Wgv dat:

1. De afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie 
waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een 
geurgevoelig object bedraagt:
a. ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is 

gelegen, en
b. ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is 

gelegen.

Bij voorliggend bestemmingsplan gaat het om woningen welke buiten de bebouwde kom zijn 
gelegen. Er moet daarom een minimale afstand van 50 meter zijn tussen de woningen en 
nabijgelegen grondgebonden agrarische bedrijven. 

De afstand tussen Bornsestraat 62 en de locatie Tipweg is met 75 meter ruim voldoende. 
Bovendien staat de burgerwoning op het adres Tipweg 2 op 65 meter afstand van het bedrijf, 
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waardoor deze voor eventuele uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf als maatgevend 
wordt beschouwd. Dat betekent dat de veehouderij door het onderhavige plan niet in zijn 
uitbreidingsmogelijkheden wordt beperkt.

De afstand tussen het agrarische bouwvlak en het bestemmingsvlak voor de Noordijkeresweg 
8 bedraagt slechts 40 m. Voor de compensatiewoning is een apart bouwblok op de 
verbeelding opgenomen. De afstand van dat bouwblok en het bouwvlak van het 
grondgebonden agrarische bedrijf aan de Noordijkeresweg 6 is circa 70 meter. Bovendien 
wordt het agrarische bedrijf niet beperkt in de uitbreidingsmogelijkheden, omdat de 
bestaande bedrijfswoning aan de Noordijkeresweg 8 reeds op kortere afstand (ca. 65 meter) 
is gelegen.   

Voor beide locaties geldt dat de compensatiewoningen volgens de planregels alleen 
toegestaan zijn binnen de daarvoor bestemde bouwvlakken. Daardoor komen de 
compensatiewoningen niet dichte bij de agarische bouwvlakken. 

Voor het aspect 'geur' is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

4.1.3  Geluid

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

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

in stedelijk gebied:

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

in buitenstedelijk gebied:

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

Deze zonering geldt niet voor wegen:

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

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

Compensatiewoning Tipweg 3
Uit de in bijlage 4 opgenomen uitsnede van de Dinkellandse geluidsniveaukaart blijkt dat op 
de locatie Tipweg 3 de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen 
rijstrook minder dan 48 dB(A)  bedraagt. Daarmee staat vast dat er sprake is van een 
acceptabele gevelbelasting. Nader onderzoek is niet nodig.

Compensatiewoning Noordijkeresweg 8

De voormalige boerderij staat op ruim 40 meter afstand van de buitenstedelijke 
Noordijkeresweg. De Noordijkeresweg is een doodlopende erfontsluitingsweg waar enkel 
gemotoriseerd verkeer t.b.v. aanwonenden en de exploitatie van aanliggende percelen 
plaatsvindt. Er geldt een maximum snelheid van 60 km/uur geldt. Gezien de daarbij behorende 
lage verkeersintensiteit en de afstand van de woning tot de weg, wordt geconcludeerd dat de 
geluidsbelasting op de gevel van de woning onder de 48 dB (A) zal liggen. 

Om te zetten woningen
Het gemeentelijk gebiedsgericht geluidsbeleid geldt voor nieuwe situaties en minder voor 
bestaande. Met nieuwe situaties wordt bedoeld:

de aanleg van een nieuwe weg of spoorlijn bij bestaande woningen;
de bouw van woningen bij een bestaande weg of spoorlijn;
de vestiging van een bedrijf bij bestaande woningen;
de bouw van woningen bij een bestaand bedrijf.

Geconcludeerd wordt dat op de slooplocaties sprake is van een bestaande situatie die wat 
betreft het wonen onveranderd blijft: er staat een woning en dat blijft een woning. De Wet 
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geluidhinder maakt voor wegverkeerslawaai geen onderscheid tussen bedrijfswoning en 
burgerwoning. Daarnaast bepaalt artikel 76 lid 3 Wet geluidhinder dat de geluidsbelasting van 
een aanwezige weg (waar geen wijzigingen optreden) op bestaande woningen niet getoetst 
hoeft te worden aan de grenswaarden als er sprake is van een 
bestemmingsplanherziening/-wijziging. Hieronder valt het omzetten van een bedrijfswoning 
naar een (burger)woning.

Door het plan verandert er niets aan de akoestische situatie ter plaatse, waardoor akoestisch 
onderzoek niet nodig is.

4.1.4  Bodem

Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het 
(bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Bij een ruimtelijk plan moet worden bepaald of de 
bodemkwaliteit van het betreffende gebied geschikt is voor het beoogde gebruik. Hierbij is het 
van belang te weten of er mogelijk sprake is van een bodemverontreiniging, of er 
gezondheidsrisico's of ecologische risico's zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets 
aan te doen. Hiervoor is wettelijk verplichte informatie over de bodemkwaliteit nodig. 

Toets Tipweg 3

Ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan is op de locatie van de compensatiewoning 
aan de Tipweg 3 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Kruse Milieu, d.d. 12-2-2009, 
zie Bijlage 5). Op de locatie is het gebruik onveranderd gebleven (woning, slagerij, enz.), 
waardoor het aannemelijk is dat er ook qua bodemkwaliteit niets is veranderd. In 2011 zijn 
alle bedrijfsactiviteiten (slagerij) naar elders verplaatst, waarna de gebouwen op de woning 
na leegstaan. Door gebrek aan activiteiten zal de bodemkwaliteit sindsdien onveranderd zijn 
gebleven. 

Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de 
locatie, kunnen geen specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen. De hypothese 
"onverdachte locatie" uit NEN 5740 is daarom in het onderzoek gehanteerd. In totaal zijn er 
op de locatie 6 boringen verricht. Naar aanleiding van het onderzoek dient de hypothese 
"onverdachte locatie" te worden verworpen in verband met enkele aangetoonde lichte 
verontreinigingen in de boven- en ondergrond en het grondwater. Wel kan op basis van de 
onderzoeksresultaten worden geconcludeerd dat er op grond van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar bestaat tegen de voorgenomen nieuwbouw, aangezien 
de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De 
bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik.

Hoewel het onderzoek ouder is dan vijf jaar kan worden geconcludeerd dat het gebruik niet is 
gewijzigd ten opzichte van 2009 en in die zin is er geen verwachting dat er een 
bodemverontreiniging wordt aangetroffen. In het kader van de omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen ten behoeve van de RvR-woning zal te zijner tijd een geactualiseerd 
bodemrapport moeten worden ingediend, omdat het bodemrapport voor de 
omgevingsvergunning niet ouder mag zijn dan vijf jaar. 

Toets Noordijkeresweg 8

Ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan is op de locatie van de compensatiewoning 
aan de Noordijkeresweg 8 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De bevindingen van 
dat onderzoek zijn beschreven in de rapportage van 13 november 2014 (projectnummer 
14039510). Deze rapportage is als Bijlage 9 aan de toelichting gekoppeld.

Het terreindeel is beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er 4 boringen verricht, waarvan 
er 1 is afgewerkt tot peilbuis. In de grond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. 
Er zijn zintuiglijk plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn 
zintuiglijk in zowel de bodem als op het maaiveld geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. Het grondwater is aangetroffen op een diepte van 1.55 m-mv. Naar aanleiding 
van het onderzoek dient de hypothese "onverdachte locatie" te worden verworpen, gezien de 
aangetoonde (zeer) lichte verontreinigingen in de ondergrond en in het grondwater. Wel kan 
op basis van de onderzoeksresultaten worden geconcludeerd er uit  milieukundig oogpunt 
geen bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging, aangezien de vastgestelde zeer lichte 
verontreinigingen geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt 
geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. 

Conclusie

 

bestemmingsplan Tipweg 3/Noordijkeresweg 8 Saasveld 

NL.IMRO.1774.BPBUITipweg3-0401   28



   

Voor het aspect 'bodem' is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

4.1.5  Luchtkwaliteit

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

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

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

Wanneer wordt uitgegaan van 10 extra verkeersbewegingen per dag bij een 
compensatiewoning, dan komt het totaal bij voorliggend plan op 20 extra  
verkeersbewegingen. Wanener dit wordt ingevuld in de rekentool, dan blijkt dat voorliggend 
plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Voor het aspect 
'luchtkwaliteit' is daarmee sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

4.2  Water

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

Op 30 september 2014 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 
6. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de 
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watertoets toegepast moet worden. De bestemming en de grootte van het plan hebben een 
geringe invloed op de waterhuishouding. De procedure in het kader van de watertoets is goed 
doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

4.3  Ecologie

Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking 
tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de 
relatie van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door Europese 
richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Natuurbeschermingswet 
1998, Flora- en faunawet, Barro) en provinciale regelgeving (EHS in provinciale verordening). 
Bij dit bestemmingsplan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een quickscan flora en fauna 
(Natuurbank Overijssel, 25 oktober 2012), zie ook Bijlage 7. Daarnaast is naar aanleiding van 
de resultaten in de quickscan een aanvullend vleermuisonderzoek uitgevoerd (Natuurbank 
Overijssel, 28 oktober 2013), zie ook Bijlage 8. De resultaten zijn in de volgende paragrafen 
opgenomen.

4.3.1  Ecologische Hoofdstructuur

Geen van de locaties binnen het plangebied ligt in de Ecologische hoofdstructuur (bron: 
Provincie Overijssel, 2014). De locatie Postweg 8 grenst aan de zuidzijde wel aan de EHS. De 
invloedsfeer van de voorgenomen activiteit daar (slopen voormalige bedrijfsbebouwing) 
beperkt zich echter tot het plangebied. De overige locaties grenzen niet aan de EHS. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten wordt geconcludeerd dat deze geen 
aantoonbaar significant negatief effect hebben op de kernkwaliteiten en omgevingscondities 
van de nabij gelegen EHS. 

4.3.2  Beschermde gebieden

Geen van de locaties binnen het plangebied ligt in of nabij een beschermd natuurgebied. Gelet 
op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten wordt geconcludeerd dat de 
voorgenomen activiteiten geen aantoonbaar significant negatief effect hebben op de 
kernkwaliteiten en omgevingscondities van beschermde natuurgebieden. Er hoeft geen 
natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden, er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden voor het onderdeel ‘gebiedsbescherming’.

4.3.3  Beschermde soorten

Er is op de locaties binnen het plangebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde 
planten en dieren, evenals nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten op de planlocaties, die door de uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden en of de voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren.

Quickscan flora- en fauna

Uit de quickscan blijkt dat er op de locatie Noordijkeresweg 8 sporen zijn gevonden die duiden 
op de aanwezigheid van een steenmarter. Onbekend is of er een vaste verblijf- of 
voortplantingsplaats in één van de schuren aanwezig is. Mits de sloopwerkzaamheden 
uitgevoerd worden volgens een goedgekeurde gedragscode, hoeft voor het wegnemen van 
deze mogelijk (vaste) verblijfplaats geen ontheffing aangevraagd te worden. Vanuit de 
zorgplicht dienen de schuren buiten de zoogtijd gesloopt te worden. Dat is de periode 1 
september - 1 maart. Er broeden vogels in de stallen. Er zijn geen soorten vastgesteld 
waarvan het functionele leefgebied beschermd is en de nesten jaarrond beschermd zijn. 
Uitsluitend bezette vogelnesten zijn beschermd. De stallen dienen buiten de broedtijd van 
vogels gesloopt te worden. Dat is de periode 1 september -1 maart.

Ook op de locaties Postweg 8 en Tipweg 3 zijn oude vogelnesten in en aan gebouwen 
vastgesteld en op de locatie Tipweg 3 kunnen ook vogels broeden in opgaande beplanting. Er 
zijn alleen soorten vastgesteld waarvan de bezette nesten jaarrond beschermd zijn. De 
gebouwen en de beplanting dienen buiten de broedtijd gesloopt/gerooid te worden. Dat is de 
periode 1 september - 1 maart. De aanwezigheid van een verblijfplaats van één of enkele 
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kleine vleermuissoorten, als Gewone dwergvleermuis en/of Ruige dwergvleermuis op de 
locatie Tipweg 3, kan op basis van het uitgevoerde onderzoek niet uitgesloten worden. 
Daarom is in 2013 voor de locatie Tipweg 3 een aanvullend vleermuisonderzoek uitgevoerd.  

Aanvullend vleermuisonderzoek

Uit het aanvullende vleermuisonderzoek blijkt dat de voorgenomen activiteit aan de Tipweg 3 
(sloop voormalige bedrijfsbebouwing, nieuwbouw woning) een negatief effect heeft op het 
functionele leefgebied van vleermuizen. Dit omdat een zomer- en paarverblijf van een solitaire 
gewone dwergvleermuis verloren gaat bij sloop van de boerderijwinkel (voormalige slagerij). 
Het betreft een verblijfplaats van één gewone dwergvleermuis. Het uitgevoerde onderzoek is 
volledig uitgevoerd en biedt voldoende inzicht in het functionele leefgebied van vleermuizen.

Om het betreffende gebouw te mogen slopen is een ontheffing ex. Art. 75C van de Ff-wet 
vereist. Bij deze aanvraagt dient de initiatiefnemer een uitgewerkt activiteitenplan + 
ecologischwerkprotocol mee te sturen naar Dienst Regelingen (Dienst Regelingen is de 
rijksdienst die verantwoordelijk is voor het toetsen van aanvragen voor ontheffingen).

Het onderzoeksgebied wordt in beperkte mate door gewone dwergvleermuizen om te 
foerageren. Door de voorgenomen activiteit wordt het functionele leefgebied, wat betreft 
foerageergebied, niet aangetast. Het plangebied heeft geen betekenis als onderdeel van een 
functionele vliegroute van vleermuizen. Voor deze onderdelen hoeft daarom geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing ex. Art. 75C aangevraagd te 
worden.

4.3.4  Conclusie

Voorzover het gaat om de sanering van de voormalige slagerij, is een ontheffing ex. Art. 75C 
van de Ff-wet vereist. Bij deze aanvraagt dient de initiatiefnemer een uitgewerkt 
activiteitenplan + ecologisch werkprotocol mee te sturen naar Dienst Regelingen. Voor de 
overige activeiten geldt dat, mits de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens een 
goedgekeurde gedragscode, er geen ontheffing vereist is. 

Geconcludeerd wordt dat hiermee de gevolgen van voorliggend plan voor de EHS, beschermde 
gebieden en beschermde soorten in voldoende mate in beeld zijn gebracht. Voor de sloop van 
de voormalige slagerij wordt een ontheffing ex. Art. 75C van de Ff-wet aangevraagd. Voor de 
overige activiteiten wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Daarmee geldt 
dat er voor het aspect 'ecologie' sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

4.4  Archeologie en Cultuurhistorie

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), een wijziging 
op de Monumentenwet 1988, van kracht geworden. Deze wijziging van de wet heeft ervoor 
gezorgd dat gemeenten een archeologische zorgplicht krijgen en dat initiatiefnemers van 
projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de 
archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek 
noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied 
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de 
plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en 
publicatie van de resultaten. 

Archeologie

Het bureau RAAP heeft in 2008 een archeologische verwachtings- en advieskaart opgesteld 
voor de gemeente Dinkelland. Binnen het plangebied vinden er alleen ter plaatse van de 
Tipweg 3 bodemingrepen plaats ten behoeve van de bouw van de compensatiewoning. De 
compensatiewoning aan de Noordijkeresweg 8 wordt gerealiseerd binnen bestaande 
bebouwing (de voormalige boerderij). Op de overige locaties wordt enkel de voormalige 
(agrarische bedrijfsbebouwing) gesloopt. Daarom is hiervoor specifiek bekeken wat de 
archeologische verwachting is ter plaatse van de Tipweg 3 in Saasveld.  

De locatie Tipweg 3 is geomorfologisch aangewezen als "dekzandwelvingen- en vlakten",  zie 
onderstaande afbeelding. De locatie Tipweg 3 is op de afbeelding rood omrand weergegeven. 
Het te bebouwen oppervlak bedraagt circa 500 m². De grond is bovendien al grotendeels 
geroerd, bij de eerdere ontwikkeling van de voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing.  
Archeologisch onderzoek in dergelijke gebieden, die een middelmatige archeologische 
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verwachtingswaarde scoren voor archeologische resten uit alle perioden, is noodzakelijk voor 
plangebieden groter dan 5.000 m² en bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden 
kleiner dan 5.000 m², zoals onderhavig plangebied, geldt vrijstelling van archeologisch 
onderzoek. 

Conform het gemeentelijke beleid is nader akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. 

Uitsnede archeologische verwachtings- en advieskaart

Cultuurhistorie 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het 
Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en 
cultuurhistorische aspecten. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in 
de Monumentenwet 1988. Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische 
elementen voor latere generaties. 

Uit Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er 
binnen het plangebied geen monumenten gelegen zijn. Uit de toets aan de waardenkaart 
blijkt verder niets van andere bijzondere cultuurhistorische waarden waarvoor in het 
bestemmingsplan een beschermende regeling vereist is. Derhalve word geconcludeerd dat 
voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.  

 

bestemmingsplan Tipweg 3/Noordijkeresweg 8 Saasveld 

NL.IMRO.1774.BPBUITipweg3-0401   32



   

4.5  Externe veiligheid

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

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

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

Uitsnede risicokaart, met het plangebied geel omcirkeld 

Uit de risicokaart blijken er geen nabijgelegen risicobronnen zijn. Geconcludeerd wordt dat 
externe veiligheid geen belemmering oplevert voor dit plan. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Standaardisering en digitalisering

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

5.2  Planopzet en systematiek

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

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

5.3  Opbouw van de regels

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

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

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

5.3.1  Inleidende regels

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

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

5.3.2  Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

bestemmingsomschrijving: 

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

bouwregels:

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

nadere eisen:

In deze bepaling wordt een opsomming gegeven van de regels waaraan burgemeester en 
wethouders nadere eisen kunnen stellen. Alleen daar waar het wenselijk is om bij de 
vergunningverlening sturend te kunnen optreden, heeft de bevoegdheid tot het stellen van 
nadere eisen toegevoegde waarde. De bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen dient 
objectief begrensd te zijn en duidelijke criteria te bevatten;

specifieke gebruiksregels:

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

5.3.3  Algemene regels

Anti-dubbeltelbepaling:

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

Algemene bouwregels:

Deze bepaling bevat een algemene regel omtrent ondergronds bouwen;

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;

5.3.4  Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:

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

Slotregel: 

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

5.4  Bestemmingen

Het bouwblok op het adres Noordijkeresweg 8 is zodanig verkleind dat deze circa 1.000 
vierkante meter is. De grond die nu buiten het bouwvlak komt te liggen wordt voorzien van 
dezelfde bestemmingen als het aansluitende gebied: 'Agrarisch - 1' en 'Waarde - Ecologie'.

Hetzelfde geldt voor het bouwblok op het Postweg 8, maar hier gaat het niet om de 
bestemming 'Agrarisch - 1', maar om de bestemming 'Agrarisch - 2'. 

De verkleinde bouwblokken krijgen nu de bestemming 'Wonen'. Dat geldt ook voor de locatie 
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Tipweg 3. In verband met de aanpassing van het bestemmingsvlak van het perceel Tipweg 1, 
is alleen de verruiming van de woonbestemming in het voorliggende plan opgenomen. Dit 
betekent dat het huidige bouwvlak ongemoeid is gelaten. De verruiming van de 
woonbestemming levert meer mogelijkheden op voor bijbehorende bouwwerken. De bouw 
van een extra woning is niet mogelijk omdat geen nieuw bouwvlak voor het perceel Tipweg 1 
is opgenomen. 

De nieuwe woonpercelen zijn voorzien van een bouwvlak, gelegen op 3 meter afstand van de 
weg, waarbinnen de woning moet worden opgericht. Het perceel van de bestaande woning 
op de locatie Tipweg 3 is voorzien van de aanduiding 'Bijgebouwen', zodat hier een bijgebouw 
voor de voorgevelrooilijn van de bestaande woning (maar achter de voorgevelrooilijn van de 
woning op het adres Tipweg 1) kan worden gebouwd. Dat is in dit geval gezien de ligging van 
de bestaande woning meer passend dan achter de voorgevelrooilijn.

De als 'Wonen' bestemde gronden zijn bestemd voor het wonen met daaronder begrepen 
beroep aan huis, inwoning en de daarbij behorende tuinen en erven, parkeervoorzieningen op 
eigen terrein, waterhuishoudkundige voorzieningen en gebouwen van algemeen nut. De 
nieuw te bouwen woningen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gesitueerd. Per 
bouwvlak is één (nieuwe) woning toegelaten. De goot- en bouwhoogte bedragen 3,5 en 9 
meter. Bijgebouwen zijn binnen en buiten het bouwvlak toegelaten, tot een maximum van 100 
vierkante meter, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen. 

Bestaand en nieuw te realiseren groen op de locatie Tipweg 3 is voorzien van de bestemming 
'Bos en natuur'. Hier gelden bouw-, gebruiks- en aanlegbeperkingen.

In de bestemmingen 'Wonen' en 'Bos en natuur' is een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen, waardoor het plan niet kan worden gerealiseerd zonder dat ook aan de 
landschappelijke verplichtingen is voldaan.

Een klein deel van de bestemming valt binnen de 'vrijwaringszone - molenbiotoop'. De 
molenbeschermingszone is opgenomen rond molens die als zodanig in bedrijf zijn (ook ten 
behoeve van een recreatieve functie). Het betreft een zone die er voor zorgt dat een optimale 
windvang voor de molen aanwezig blijft. Dit houdt in dat er eisen worden gesteld aan de 
hoogte van bouwwer-ken en beplanting. 

De vrijwaringszone geeft aan dat in een straal van 100 m rond de molens geen bebouwing 
mag voorkomen. De zone tussen de 100 en 400 meter verschilt per molensoort en is 
uitgewerkt in Bijlage 10 van de toelichting. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

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

6.1  Inspraak en vooroverleg

6.1.1  Vooroverleg 

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

Rijksdiensten
Op 1 januari 2012 is de Vrom-Inspectie samengevoegd met de Inspectie V&W tot de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtbeleid geen adviserende 
en coördinerende rol meer met betrekking tot de advisering over gemeentelijke ruimtelijke 
plannen. Dit betekent onder meer dat geen plannen voor vooroverleg naar de ILT gestuurd 
hoeven te worden.  Omdat de coördinatierol vervalt, reageren andere rijksdiensten 
(Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) afzonderlijk.

Rijkswaterstaat
Bij brief van 10 februari 2012 heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat zij tijdig betrokken wenst 
te worden bij plannen die betrekking hebben op de drie netwerken die bij Rijkswaterstaat in 
beheer zijn: het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. 
Aangezien geen van de belangen van Rijkswaterstaat in het plan betrokken zijn, is 
vooroverleg met deze dienst niet vereist.

Defensie
Bij brief van 16 februari 2012 wordt aangegeven dat binnen het Ministerie van Defensie de 
behartiging van ruimtelijke uitgevoerd door de Dienst Vastgoed Defensie. Het gaat hierbij om 
militaire terreinen (direct ruimtebeslag), het beheer van diverse zoneringen, 
brandstofleidingen, verstoringsgebieden, laagvliegroutes en -gebieden (indirect ruimtebeslag). 
De belangen die door het Ministerie van Defensie worden bewaakt, spelen in het voorliggend 
plan geen rol. Vooroverleg met de Dienst Vastgoed Defensie (Directie noord) is niet vereist.

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Bij brief van 6 maart 2012 wordt aangegeven dat gemeentelijke bestemmingsplannen die een 
relatie hebben met rijksinpassingsplannen op het terrein van energie-infrastructuur gemeld 
moeten worden bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het 
onderhavige bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de energie-infrastructuur, 
waardoor vooroverleg met dit ministerie niet vereist is.

Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft een lijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen en 
projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Het onderhavige 
plan valt binnen de in de lijst genoemde categorieën, waardoor geen vooroverleg nodig is.

Waterschap Regge en Dinkel
Op 11 september 2012 is een digitale watertoets uitgevoerd, zie bijlage 6. De conclusie van 
die digitale toets is dat het waterschap Regge en Dinkel een positief advies geeft. Hiermee is 
voldaan aan het verplichte vooroverleg. 

6.1.2  Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 31 mei 2013 gedurende zes weken 
ter inzage gelegen voor inspraak. Tijdens de termijn van de terinzagelegging is één 
inspraakreactie ingekomen. 

Mede door de inspraakreactie is het plan aangepast, in die zin dat ter plaatse van het perceel 
Tipweg 3 niet twee, maar één compensatiewoning mogelijk wordt gemaakt. De tweede 
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compensatiewoning wordt gerealiseerd in een bestaande schuur op het perceel 
Noordijkeresweg 8 te Saasveld. Deze wijzigingen hebben tevens geleid tot een aanpassing 
van het landschappelijke inpassingsplan. In paragraaf 2.2 is de nieuwe situatie helder 
beschreven.

6.1.3  Zienswijzen

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

6.2  Economische uitvoerbaarheid

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

In het voorliggende geval wordt een exploitatieovereenkomst gesloten tussen initiatiefnemer 
en de gemeente Dinkelland. Hierin wordt tevens het risico van planschade opgenomen zodat 
het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat 
vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven. 
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Bijlagen
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Bijlage 1  Advies ervenconsulent
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Bijlage 2  Rood voor Rood-inrichtingsplan
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1 Inleiding 
 
Op initiatief van de heer Nijland is Ad Fontem BV – in samenwerking met Building Design Architectuur BV, Bijkerk C.S. 
Tuin- en Landschapsarchitecten, Westerhof Wilderink & Paus Consultancy, Weusthuis Makelaardij, BTS Saasveld en de 
Overijsselse welstandscommissie het Oversticht – in 2008 gestart met de planvorming voor de herontwikkeling van zijn 
percelen aan en rondom de Tipweg 3 te Saasveld, kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie T, de nummers 1544 
en 1545. Deze percelen zijn gelegen in het buitengebied van Saasveld, ongeveer een kilometer ten westen van de 

dorpskern. Op het perceel van Nijland bevindt zich ten zuiden van de Tipweg een (inmiddels naar de Drosteweg 
verplaatste) slagerijwinkel, een aantal voormalige agrarische opstallen en een voormalige bedrijfswoning. Op 
onderstaande plattegrond is de ligging van het perceel, e.e.a. in relatie tot de genoemde dorpskern van Saasveld (met 
rode stippellijn omcirkeld), met een blauwe aanpijling gemerkt. 
 

 
Ligging perceel Tipweg 3 te Saasveld  

 
Het eerste plan bestond er kort samengevat uit om aan de Tipweg, ter hoogte van de (voormalige bedrijfs-) woning aan 
de Tipweg 3, een knooperf te realiseren dat bestaat uit in totaal 3 woningen met bijgebouwen, welk erf landschappelijk op 
een fraaie wijze wordt ingepast. Een voorontwerpbestemmingsplan hiertoe heeft reeds ter inzage gelegen. Naar 

aanleiding van de binnengekomen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan én een nieuwe vraag om een 
compensatiewoning aan de Noordijkeresweg 8 in Saasveld is het plan aangepast.  
 
Het plan van Nijland bestaat nu uit de toevoeging van één rood voor rood compensatiewoning aan de Tipweg 3, waarmee 
het totaal aantal woningen hier uitkomt op twee. Deze woning wordt gepositioneerd in het verlengde van zijn (voormalige 
bedrijfs-) woning aan de zuidzijde van de Tipweg 3, waarbij het totale erf op een fraaie wijze landschappelijk wordt 

ingepast. Daarnaast wordt aan de Noordijkeresweg 8 in Saasveld in de voormalige boerderij (momenteel een schuur) een 
tweede rood voor rood compensatiewoning gerealiseerd, zodat de oude boerderij wordt hersteld. Het totale aantal 
woningen aan de Noordijkeresweg 8 komt daarmee ook op twee. Het plan bevat daarmee in totaal twee 
compensatiewoningen. De realisatie van de twee te bouwen woningen wordt mogelijk gemaakt door deelname aan de 
gemeentelijke rood voor rood regeling in ruil voor: 
 

- De sloop van de bedrijfsgebouwen (448 m²) van de meubelmakerij van zijn broer B. Nijland aan de Postweg 
8 te Saasveld en beëindiging van de bedrijfsbestemming aldaar. 

- De sloop van een 642 m² grote voormalige kippenschuur op het perceel Postweg 18 te Saasveld (eigendom 
Marsman) en beëindiging van de bedrijfsbestemming aldaar. 

- De sloop van de circa 336 m² aan bedrijfsgebouwen op het perceel Tipweg 3 te Saasveld, waarbij zoals 

gezegd de bestaande voormalige bedrijfswoning blijft gehandhaafd als burgerwoning. 
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- De verplaatsing van de slagerijwinkel van de heer H. Nijland naar het perceel Drosteweg 12 te Saasveld, 
waar vlees gaat worden verwerkt en verkocht (winkel).  

- De sloop van een tweetal voormalige varkensschuren (356 m²) op het perceel Noordijkeresweg 8 te 
Saasveld (eigendom Vollenbroek), beëindiging van de bedrijfsbestemming aldaar en de landschappelijke 

inpassing van het erf. 
  
Bij de plannen zijn de ervenconsulente van het Oversticht (mevrouw Coops) en het college van Dinkelland in een 
vroegtijdig stadium betrokken. Omdat gehoor is gegeven aan de randvoorwaarden die zij voor medewerking hunnerzijds 
aan onderhavig plan hebben gesteld, kan het voorliggende plan van Nijland worden omschreven als een integraal en 
afgewogen plan.  

 
Onderhavig inrichtingsplan geeft een uitwerking van het toepassen van de regeling Rood voor Rood en de totale 
herontwikkeling van het perceel aan de Tipweg en Noordijkeresweg 8. Met dit inrichtingsplan is een advies opgesteld 
betreffende de financiële haalbaarheid, de uitwerking van de Rood voor Rood regeling en de herinrichting van dit project. 
In hoofdstuk 2 worden de beleidsmatige kaders van dit Rood voor Rood project geschetst, gevolgd in hoofdstuk 3 door 
een beschrijving van de bestaande situatie en in hoofdstuk 4 door een beschrijving van het plan. In hoofdstuk 5 volgt 

tenslotte de financiële onderbouwing van het plan. 
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2 Beleidskaders 
 
2.1  Inleiding 
 
Zoals gezegd kan het plan van Nijland, doordat verschillende overheidsorganen in een vroegtijdig stadium hun 
randvoorwaarden en kennis/deskundigheid hebben ingebracht, worden omschreven als een integraal en afgewogen plan. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende (relevante) beleidskaders waarbinnen het plan van Nijland is 

vormgegeven. Aan de orde komen in paragraaf 2.2 de provinciale beleidskaders inzake Rood voor Rood en het overige 
voor zover relevante rijks- en provinciale beleid, en in paragraaf 2.3 het gemeentelijke uitvoeringskader voor Rood voor 
Rood en het overige van toepassing zijnde gemeentelijke beleid met inachtneming van de gemeentelijke principebesluiten 
d.d. 27 februari 2009 en 31 mei 2011. 
 

2.2  Rijks- en provinciaal beleid 
 
2.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. De SVIR vervangt de Nota 
Ruimte. In de SVIR staan plannen voor ruimte en mobiliteit. Het Rijk hanteert hiervoor 3 uitgangspunten: 

• het vergroten van de concentratie van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur 

van Nederland; 
• het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 
• het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden 

behouden zijn. 
De Rijksoverheid treedt verder terug en laat meer keuzes voor uitwerking aan provincies en gemeenten. Het aantal 
nationale belangen wordt gereduceerd tot 13. Deze betreffen met name bereikbaarheidsproblemen, de main-, brain- en 

greenports en het voorzien in een duurzame energie-infrastructuur. Het kabinet beschrijft in de Structuurvisie in welke 
concrete infrastructuurprojecten zij de komende jaren wil investeren en op welke manier de bestaande infrastructuur 
beter genut kan worden. De SVIR bevat geen essentiële beleidsuitgangspunten die van betekenis zijn voor het  
voorliggende plan. 
 

2.2.2  Omgevingsvisie- & verordening Overijssel 
De Omgevingsvisie Overijssel (vastgesteld op 1 juli 2009) gaat uit van een integrale benadering die gericht is op een 
duurzame ontwikkeling met versterking van ruimtelijke kwaliteit. Het is de visie op de ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving in Overijssel. In de Omgevingsvisie zijn de onderwerpen benoemd die de provincie tot haar belang rekent. 
De provincie beschikt daarbij over verschillende instrumenten om haar belangen te borgen en ambities te realiseren. Een 
instrument is de Omgevingsverordening (vastgesteld op 1 september 2009). De verordening is een juridisch instrument 

om de doorwerking van provinciaal beleid bij ruimtelijke plannen af te dwingen. De verordening bevat geen nieuw beleid, 
maar ‘vertaalt’ de provinciale belangen in regels.   
 
In 2013 is de Omgevingsvisie op een aantal onderwerpen aangepast. Reden voor deze actualisatie is de evaluatie van de 
Omgevingsvisie en het Hoofdlijnenakkoord uit 2011. De actualisatie richt zich alleen op de volgende onderwerpen: de 
ecologische hoofdstructuur (EHS), het streefbeeld Wegencategorisering, windenergie (rol provincie), nieuw vestiging van 

intensieve veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's), kantorenbeleid, definitie van lokaal gewortelde 
bedrijvigheid, ruimtelijke reservering gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. en tot slot de aanpassing van de  
verordening op basis van eerder uitgevoerde evaluatie. 
 
Ruimtelijke kwaliteit is in de Omgevingsvisie als volgt gedefinieerd: de gevolgen van menselijk handelen en natuurlijke 

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



Rood voor Rood plan Tipweg 3, Saasveld 
Noordijkeresweg 8, Saasveld 

 
  - 7 - 
 

 

 
Illustratie van het uitvoeringsmodel (bron: provincie Overijssel) 

 
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, zie bovenstaande afbeelding. Met dit model wordt bepaald of er 
aan een ontwikkeling behoefte is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden op basis van 

de Catalogus Gebiedskenmerken. Aan de hand van de drie niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling 
mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. De drie 
niveaus komen hieronder aan de orde. 
 
1.  Generieke beleidskeuzes (of) 
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. In 

deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase de 
zgn. ‘SER-ladder’ gehanteerd, waarbij als uitgangspunt geldt dat de ruimte zuinig en zorgvuldig moet worden benut. Dit 
houdt in dat de provinciale woningbouwopgave eerst door herstructurering, transformatie of inbreiding moet worden 
gerealiseerd. Pas als dit onvoldoende blijkt voor het aantal woningen en de kwaliteit van de woonomgeving kan 
uitbreiding van het stedelijk gebied plaatsvinden. Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor 

waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de 
ondergrond (aardkundige en archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, 
begrenzing van Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De 
generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend. 
 
Dit plan is opgesteld binnen de kaders van het provinciale en gemeentelijke rood voor rood beleid. Er wordt een 

oppervlakte van 1.782 m² aan landschap ontsierende gebouwen in het buitengebied gesloopt. Daarvoor wordt op twee 
slooplocaties een compensatiewoning van maximaal 750 m³ gerealiseerd. Bij één van de twee compensatiewoningen is 
sprake van hergebruik van bestaande bebouwing doordat een voormalige boerderij (nu schuur) wederom als woning in 
gebruik wordt genomen. Op een viertal locaties neemt het verhard oppervlakte aanzienlijk af, zodat er sprake is van een 
ontstening van het buitengebied van Dinkelland. Dit plan past daarmee goed binnen het principe van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Bovendien ligt de locatie waar de compensatiewoning wordt gerealiseerd niet in één van de 

reserveringsgebieden voor waterveiligheid, externe veiligheid, grondwaterbescherming, bescherming van de ondergrond, 
landbouwontwikkelingsgebieden, Nationale landschappen, Natura-2000 of de Ecologische Hoofdstructuur. Het plan is in 
lijn met de generieke beleidskeuzes.  
 
2.  Ontwikkelingsperspectieven (waar) 
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling 

aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes 
ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit spectrum geeft de provincie 
ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en kwaliteitsambities. De ontwikkelingsperspectieven 
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geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische 
begrenzing hebben, zijn ze consistent door vertaald in de ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn 
richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit voor de toekomst. De onderstaande figuur laat een fragment zien van de 
Ontwikkelingsperspectievenkaart, behorend bij de Omgevingsvisie Overijssel.  

 

     
Tipweg 3, Saasveld (bron: Atlas Overijssel) Noordijkeresweg 8, Saasveld (bron: Atlas Overijssel) 

 

De ter plaatse van toepassing zijnde ontwikkelingsperspectieven zijn: 
• Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte: mixlandschap  
• Beekdal of Veenweidegebied: beekdal 

Het perspectief ‘Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruime, mixlandschap’ biedt ruimte voor gespecialiseerde 
landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies (recreatie-zorg, natuur, water) en bijzondere woon-, werk- 
en recreatiemilieus die de karakteristieke gevarieerde opbouw van de cultuurlandschappen in deze gebieden versterken. 

Een mix van functies is daarmee mogelijk, wat ook terug is te zien in de directe omgeving van de nieuwe 
compensatiewoningen. De provincie wil binnen dit perspectief de verschillende landschappen herkenbaar houden ten 
opzichte van elkaar en verschillen en contrasten binnen deze landschappen accentueren (de ter plaatse geldende 
gebiedskenmerken worden hierna behandeld). Het perspectief ‘beekdal’ geeft aan dat er slechts een beperkte ontwatering 
is toegestaan bij het agrarische gebruik van deze gronden als grasland. Voor dit plan is dit perspectief dan ook niet 

relevant.  
 
Met dit rood voor rood plan worden de leegstaande landschap ontsierende stallen gesloopt en worden de erven met een 
compensatiewoningen landschappelijk ingepast. Daarnaast wordt de agrarische bestemming aan de Noordijkeresweg 8 
verwijderd en wordt eveneens de bedrijven bestemming aan de Postweg 8 verwijderd. Alle betrokken erven zijn/worden 
voorzien van de bestemming ‘Wonen’. Om dit alles te kunnen bekostigen worden in totaal twee nieuwe 

compensatiewoningen mogelijk gemaakt. Zowel het aanpassen van de bestemmingen, als het toekennen van de 
compensatiewoningen passen binnen het ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectief ‘mixlandschap’. Dit plan geeft zo 
op een passende wijze invulling aan het provinciale ontwikkelingsperspectief voor deze locaties. 
 
3.  Gebiedskenmerken (hoe) 
Indien er sprake is van een ontwikkeling die past binnen de generieke beleidskaders en bijdraagt aan de geldende 

ontwikkelingsperspectieven, dan wordt gekeken naar de gebiedskenmerken. De gebiedskenmerken sturen de manier 
waarop de ontwikkeling moet plaatsvinden: welke kenmerken en kwaliteiten moeten behouden, versterkt en ontwikkeld 
worden. Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen gelden daarvoor specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de Tipweg 3 en de Noordijkeresweg 8 in Saasveld gelden de onderstaande vier 
gebiedskenmerken. De teksten zijn voor het merendeel afkomstig uit de Catalogus Gebiedskenmerken (Overijssel, juli 

2009). 
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Tipweg 3:  Natuurlijke laag:    dekzandvlakte  

  Laag agrarisch cultuurlandschap:   jonge heide- en broekontginningslandschap 
  Stedelijke laag:    n.v.t.  
  Lust en leisurelaag:    donkerte 

 
Noordijkeresweg 8: Natuurlijke laag:   dekzandvlakte /  beekdalen en natte laagtes 

   Laag agrarisch cultuurlandschap: essenlandschap 

Stedelijke laag:   n.v.t.  
   Lust en leisurelaag:   donkerte 

 
Natuurlijke laag: dekzandvlakte /  beekdalen en natte laagtes 

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. In de 
occupatiegeschiedenis zijn de dekzandgebieden voor het overgrote deel in cultuur gebracht als essenlandschap, oude 
hoevenlandschap en heideontginningslandschap. Kenmerkend reliëf is op veel plaatsen vervlakt, bijvoorbeeld door 
egalisaties ten behoeve van de landbouw. 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 een meer natuurlijk watersysteem en 

door beplanting met ‘natuurlijke’ soorten. En door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in 
gebiedsontwerpen.  
 
De locatie van beide compensatiewoningen ligt op dekzandgronden. Ten noorden van de compensatiewoning aan de 
Noordijkeresweg 8 is er bovendien sprake van beekdalen en natte laagtes. Die compensatiewoning wordt echter 

gerealiseerd binnen de bestaande voormalige boerderij, zodat er ten opzichte van de natuurlijke lagen geen wijzigingen 
plaatsvinden. De compensatiewoning aan de Tipweg 3 wordt gesitueerd binnen de bestaande erfstructuur ter hoogte van 
de (nog te slopen) landschap ontsierende stallen. Binnen de bestaande erfstructuur zijn nagenoeg geen hoogteverschillen 
aanwezig. Gezien de kleinschaligheid van het erf is het niet wenselijk hoogteverschillen te ontwikkelen.  
  
Laag van het agrarisch cultuurlandschap: essenlandschap & oude hoevenlandschap  

Het essenlandschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de hogere dek- 
zandkoppen en flanken van stuwwallen  werden aangelegd. Eeuwenlange bemesting - met heideplaggen en stal- 
mest - heeft geleidt tot een karakteristiek reliëf met soms hoge stijlranden. De ambitie is het behouden van de es als  
ruimtelijke eenheid en het versterken van  de contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen: grote open maat  
van de essen, het mozaïek van de flank van de es, de open beekdalen en vroegere heidevelden. 
 

Het oude hoeven landschap is een landschap met verspreid liggende 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 de zelfde opbouw kent als het 
essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant. De ambitie is het kleinschalige, 
afwisselende oude 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 
 
Met de herontwikkeling van de oude boerderij aan de Noordijkeresweg 8 tot woning blijft het oude erf op deze locatie 
behouden. Dit draagt bij aan het behoud van de ruimtelijke eenheid. Door de voormalige boerderij opnieuw als woning in 
te richten wordt extra ruimtebeslag binnen het essenlandschap voorkomen. Dit is een positieve ontwikkeling voor het 

essenlandschap. De nieuwe compensatiewoning aan de Tipweg 3 wordt gerealiseerd ter plaatse van de voormalige 
landschapsontsierende bebouwing. De bestaande structuur van het landschap blijft daarmee intact. Bovendien wordt door 
de aanplant van passende streekeigen erfbeplanting de groene structuur rondom het erf versterkt. Geconstateerd wordt 
dat de realisatie van de compensatiewoningen op een positieve wijze bijdraagt aan de laag van het agrarisch 
cultuurlandschap.   
 

Stedelijke laag  

Dit plan ligt in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. De locatie ligt niet in een stedelijke laag, zodat hiervoor ook 
geen gebiedskenmerken gelden.  
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Lust en leisurelaag: donkerte 

Lichte gebieden geven een beeld van de economische dynamiek van de provincie: de steden en dorpen, de 
autosnelwegen, de kassengebieden, 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. Donkerte wordt een te 
koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige ‘donkere’ gebieden, ten  minste zo donker te houden, maar bij 
ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken.  
 
Met dit plan wordt op een tweetal bestaande erven een compensatiewoning mogelijk gemaakt. De extra lichtuitstoot van 

deze woningen binnen de bestaande erfstructuur is verwaarloosbaar ten opzichte van het voormalige agrarische gebruik 
en de bestaande nabijgelegen erven.  
 
Conclusie 
Dit rood voor rood plan is niet in strijd met de generieke beleidskaders uit het provinciaal beleid. Daarnaast geeft op een 
positieve wijze invulling aan de ontwikkelingsperspectieven en de gebiedskenmerken zoals deze staan verwoord in de 

‘Omgevingsvisie Overijssel’.  
 
 
2.2.4  Reconstructieplan Salland-Twente, Omgevingsvisie Overijssel en Natuurgebiedsplan 
De percelen Weerselo, T 1544 en T 1545 aan de Tipweg te Saasveld zijn in het kader van het reconstructieplan Salland-

Twente aangewezen als verwevingsgebied. Zie onderstaande uitsnede van de reconstructiekaart, waarop de ligging van 
het plangebied aan de Tipweg met een * is weergegeven. 
 

 
Uitsnede plankaart reconstructieplan Salland-Twente 

 
Het verwevingsgebied is gericht op de verweving van landbouw, wonen en natuur. Hervestiging of uitbreiding van de 
intensieve veehouderij is mogelijk, mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten. 
Het toepassen van de rood voor rood regeling is in dit gebied mogelijk. 
 
De percelen zijn daarnaast, onder verwijzing naar de Omgevingsvisie en het provinciale Natuurgebiedsplan, niet 

aangewezen als concreet begrensde EHS (= bestaande en/of nieuwe natuur), als zoekgebied voor de EHS (zoekgebieden 
voor nieuwe natuur, beheersgebieden, robuuste verbindingen en ecologische verbindingen), als Natura 2000 gebied of als 
zeer kwetsbaar gebied op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij. De percelen zijn bovendien niet aangewezen als 
weidevogelbeheersgebied en/of ganzengebied. Verdere beperkingen die ten aanzien van de beoogde ontwikkeling door 
dergelijke aanwijzingen eraan zouden worden gesteld blijven derhalve achterwege. 
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Toepassing van de rood voor rood regeling, zoals verwoord in de partiële streekplanherziening d.d. 16 maart 2005 ‘Rood 
voor rood met gesloten beurs’ is in dit gebied dus mogelijk. 
 

2.3  Gemeentelijk uitvoeringskader voor Rood voor Rood en overig gemeentelijk beleid 
 
2.3.1  Gemeentelijk uitvoeringskader voor Rood voor Rood 
De gemeente Dinkelland heeft de afgelopen jaren een 1e tranche “Rood voor rood met gesloten beurs in de gemeente 
Dinkelland” vastgesteld en in uitvoering gebracht. Aanleiding hiervoor was het sterk toenemende aantal vrijkomende 
bedrijfsgebouwen, wat kan leiden tot leegstand, verval en verpaupering in het landelijke gebied van Dinkelland. Naast het 

stimuleren van passend hergebruik is ook de afbraak van landschapsontsierende bebouwing hierbij belangrijk. Rood voor 
Rood vormt, als regeling waarbij de sloop van landschapsontsierende bebouwing wordt gefinancierd met een bouwkavel 
voor een woning, één van de instrumenten voor het verbeteren van die gewenste ruimtelijke kwaliteit.  
 
De realisatie van dit doel vindt plaats door de sloop van landschapsontsierende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 
en door overige verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij zal voldaan moeten worden aan de uitgangspunten van 

het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en de gemeentelijke welstandsnota. Om de realisatie van ruimtelijke kwaliteit 
mogelijk te maken, zullen op planologisch verantwoorden locaties één of meer bouwkavels voor een woning worden 
toegekend. De deelnemer aan Rood voor Rood zal uit de opbrengst van de bouwkavel(s) het slopen van de 
bedrijfsgebouwen en de bijdrage voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit moeten bekostigen. De deelnemer mag 
30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen gebouwen behouden. Voor wat de invulling van deze 

omschrijving betreft wordt hier verwezen naar het onderstaande inhoudelijk kader. 
 
A. Inhoudelijk kader 
 
1 Relatie sloop en bouwkavel / (bedrijfs)woning 
 

a) Ter compensatie van de sloop van minimaal 850 m2 landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen kan 
onder voorwaarden één (of meer) bouwkavel(s) voor een woning worden toegekend. Als er een veelvoud van 
850 m2 agrarische bedrijfsgebouwen wordt gesloopt kan, uitsluitend wanneer dit voor het afdekken van de 
sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde noodzakelijk is, een extra bouwkavel voor een 
woning worden verkregen. De inhoudsmaat van de woning op de bouwkavel mag niet meer bedragen dan 750 
m3 (exclusief erfbebouwing met een maximum van 75 m2). Bij aanmelding dienen op de locatie(s) waar 

agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt worden in principe alle landschapsontsierende bedrijfsgebouwen gesloopt 
te worden. Niet toegestaan is één schuur aan te melden en de overige via andere aanvragers aan te melden. Ook 
kan maar éénmaal per locatie aan de regeling worden deelgenomen. Clusteren kan wel. 

 
b) De deelnemer en de gemeente Dinkelland maken heldere afspraken over de omvang van de (compensatie) 

bouwkavel. In principe wordt er vanuit gegaan dat die omvang maximaal 1.000 m2 bedraagt. Uit de waarde van 
de bouwkavel voor een woning dient de deelnemer de sloopkosten en de bijdrage voor het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit te bekostigen, terwijl de deelnemer 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te 
slopen bedrijfsgebouwen mag behouden. In de overweging van de factor 30% is rekening gehouden met het feit 
dat de regeling niet concurrerend en marktverstorend moet werken naar andere agrariërs – partijen die 
bedrijfslocaties willen aankopen en met het feit dat `rood voor rood met gesloten beurs´ geen saneringsregeling 

is. 
 

c) De eventuele waardevermeerdering van de (bedrijfs)woning – als gevolg van de sloop – komt ten bate van de 
deelnemer aan Rood voor Rood. 

 
d) Bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt rekening gehouden met de technische 

veroudering op grond van verwachte levensduur van de gebouwen en de residuwaarde aan het eind van de 
levensduur (Wet waardering onroerende zaken, art. 17, lid 3). De te hanteren berekeningsmethode is 
opgenomen in de uitgave van de Dienst Landelijk Gebied “Informatie Gecorrigeerde vervangingswaarde in het 
kader van de Rood voor Rood-regeling provincie Overijssel” van 27 juni 2005. Deze methode is ook in de eerdere 
ruimte voor ruimte regeling toegepast en geldt straks in de provinciale Verplaatsingsregeling Intensieve 

Veehouderij (VIV). 
 

e) Voor de bepaling van de sloopkosten geldt ook de landelijke systematiek. Net als in de provinciale VIV regeling 
geldt er een standaardbedrag van € 25,- per m2. Zo nodig zal de hoogte van dit bedrag naar aanleiding van 
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landelijke evaluatie van de (in de maak zijnde) VIV-regeling periodiek bijgesteld worden. De sloop wordt in eigen 
beheer van de deelnemer uitgevoerd. 

 
f) Op een bouwkavel voor een woning mag één woning worden gerealiseerd. Hierop is een uitzondering mogelijk, 

namelijk bij afspraken in het kader van een gemeentelijk plan waarbij woningen voor senioren en/of starters 
ontwikkeld worden. Hierbij zal er van gemeentewege op worden toegezien dat deze woningen via 
bestemmingsplan of via afspraken met woningbouwcorporaties of anderszins, beschikbaar blijven voor deze 
doelgroepen. 

 
g) Het grootste deel van de oorspronkelijke bouwkavel krijgt een agrarische gebiedsbestemming (zonder 

bouwmogelijkheden) danwel een passende bestemming die samenhangt met de landschappelijke inpassing, zoals 
natuur of bos. Bij beëindiging van de intensieve veehouderijtak van een gemengd bedrijf (geldt alleen voor zover 
op grond van het reconstructieplan gelegen in extensiveringsgebied), zal het bestemmingsplan aangepast 
worden door een aanduiding op te nemen dat er plaatse geen intensieve veehouderij meer is toegestaan. Bij 
gehele beëindiging van een agrarisch bedrijf zal het bestemmingsplan aangepast worden door de bestemming 
Woondoeleinden op te nemen en de aangrenzende gebiedsbestemming(en). 

 
h) Landschapsontsierende bedrijfsgebouwen zijn in principe (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen binnen het 

gehele gemeentelijke grondgebied met uitzondering van de monumenten en de gebouwen die staan op de lijst 
van het gemeentelijke Monumenten Inventarisatie Programma, alsmede gebouwen met een typisch Twentse 
bouwstijl (bijvoorbeeld vakwerk), gebouwen die deel uitmaken van een beeldbepalend ensemble en gebouwen 

die gesloopt zijn vóór datum van ondertekening  van de overeenkomst met de gemeente ten aanzien van 
deelname aan Rood voor Rood met gesloten beurs. Voorts komen alleen voor deelname in aanmerking gebouwen 
die met een bouwvergunning zijn opgericht vóór 1 januari 2004 én gebouwen die onder het overgangsrecht 
vallen. Voor uitgesloten bebouwing bestaan of komen mogelijkheden in het kader van het gemeentelijk beleid 
voor hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen. 

 

i) Hetgeen teruggebouwd wordt dient een ruimtelijke kwaliteitsverbetering voor het landschap te zijn. De 
kwalitatieve inpassing in het landschap dient niet alleen architectonisch maar ook door middel van een 
landschapsplan gewaarborgd te zijn. De gemeente zal per locatie de randvoorwaarden aangeven waaraan het 
door de aanvrager op te stellen landschapsplan moet voldoen. Hiervoor wordt het LOP als bron gebruikt. 

 
j) De voormalige agrarische bedrijfswoning kan worden bestemd als burgerwoning, maar kan ook gesaneerd 

worden (waarvoor als compensatie elders een extra bouwkavel toegekend kan worden). Dit laatste is alleen 
mogelijk in landbouwontwikkelingsgebieden of in verwevingsgebied waar sprake is van sterlocaties ten behoeve 
van de beëindiging van een overbelaste stanksituatie. 

 
k) Onder voorwaarden is, wanneer recht bestaat op bijvoorbeeld twee of drie bouwkavels voor een woning, 

samenvoeging mogelijk tot een grotere woning. Aangetoond moet dan worden dat hierdoor een grotere bijdrage 
aan de ruimtelijke kwaliteit wordt geleverd. Voorkomen moet worden dat overal in het buitengebied woningen 
ontstaan van eenzelfde omvang en type, dat gelijkvormigheid de overhand krijgt en dat de structuur van het 
platteland wordt aangetast. 

 
2 Situering bouwkavel en gebiedsdifferentiatie 

 
a) Uitgangspunt is het terugbouwen op de locatie. Terugbouwen op (één van de) bouwblok(ken) is mogelijk, mits 

passend uit oogpunt van milieu, ruimtelijke ordening en overige beleidsregels. Hierbij geldt het uitgangspunt dat 
de te bouwen woning dient bij te dragen aan de kwaliteit van het ensemble van de gebouwen. Indien 
terugbouwen op de locatie niet mogelijk is, kan op een locatie elders in het buitengebied op een nieuw op te 
nemen bouwblok teruggebouwd worden. Terugbouwen in landbouwontwikkelingsgebied is (in principe) niet aan 

de orde vanwege de hiervoor in het reconstructieplan opgenomen beleidsuitgangspunten. 
 

b) Toekenning van een bouwkavel voor een woning ter plekke (dat wil zeggen op of in de directe nabijheid van de 
slooplocatie) is mogelijk, indien geen bijzondere waarden aanwezig zijn en of er geen aantasting plaatsvindt van 
bijzondere waarden die in het gebied of op het perceel aanwezig zijn. Het gaat om landschappelijke waarden, 

natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en archeologische waarden. De compensatiekavel en de woning 
dienen een mooi ensemble te vormen met de reeds aanwezige, overblijvende gebouwen. 
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c) Bij terugbouwen elders moet de compensatiewoning aansluiten bij bestaande bebouwing. Het kan dan gaan om 
kernen, dorpsranden, buurtschappen, lintbebouwing en bestaande erfstructuren. 

 
d) Als er bij aanwezigheid van bijzondere waarden uit een ruimtelijke onderbouwing blijkt, dat een 

compensatie(bouwkavel) inpasbaar is in de bestaande structuren en de ruimtelijke kwaliteit per saldo verbetert, 
kan de bouwkavel voor een woning toegekend worden. Is ter plekke sprake van de aanwezigheid van 
bovengenoemde waarden die terugbouwen van een woning in de weg staan, dient een locatie elders gevonden te 
worden waar er geen sprake is van aantasting van waarden. Dit dient in een ruimtelijke onderbouwing 
aangetoond te worden door de aanvrager. Het gestelde onder c) is hierbij geldend. Binnen bos en 
natuurbestemmingen, de bestemming “agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarde” alsmede 

binnen het landbouwontwikkelingsgebied is het in principe niet mogelijk om de compensatiewoning te realiseren. 
 

e) Is er sprake van sloop op meerdere plekken in meerdere gemeenten, dan dient in principe teruggebouwd te 
worden op de locatie waar het meest gesloopt is. Dit geldt niet indien die locatie qua ruimtelijke kwaliteit minder 
geschikt is om terug te bouwen. 

 

f) De bouwkavel voor een woning mag geen onevenredige aantasting van agrarische en andere belangen in de 
omgeving veroorzaken. Voorkomen moet worden dat de toekenning van een bouwkavel voor een woning ten 
koste gaat van het functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving. Het 
gaat daarbij bijvoorbeeld om de afstanden die moeten worden aangehouden ten opzichte van deze bedrijven in 
verband met stankemissie. 

 
g) Bij de toepassing van Rood voor Rood in landbouwontwikkelingsgebied (LOG) zijn er ten aanzien van 

sloopmogelijkheden: 
a) Ondernemer sloopt in LOG bedrijfsgebouwen en wil blijven wonen; de (compensatie)bouwkavel wordt op het 

bestaande bouwblok gesitueerd, mits dit geen belemmeringen oplevert. 
b) Ondernemer idem, maar wil wel elders wonen. In voorkomende gevallen kan de burgerwoning als 

bedrijfswoning bestemd worden (wellicht na aankoop door belanghebbenden). In dat geval is sloop van de 
woning niet nodig. De compensatiekavel niet in LOG; 

c) Als ook de bedrijfswoning – naast de bedrijfsgebouwen – gesloopt wordt, dan mag er elders een extra 
bouwkavel komen (in ruil voor te saneren (bedrijfs)woning één extra bouwkavel voor een woning boven de 
toe te kennen bouwkavel vanuit Rood voor Rood. Dit kan ook aan de orde zijn in verwevingsgebied waar 
sprake is van sterlocaties. 

 
h) Er moet expliciet rekening met andere (wettelijke) kaders gehouden worden. Het kan daarbij gaan om: 

Waterbeheer 21e eeuw, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet. 
 

i) Het invullen van compensatie kan plaatsvinden door gebruikmaking van het feit dat een deelnemer elders 

gronden heeft, door het ruilen van gronden of door een projectmatige aanpak waarbij meerdere aanvragen 
worden gecombineerd. De aankoopkosten voor gronden kunnen beschouwd worden als kosten om invulling te 
geven aan ruimtelijke kwaliteit en kunnen uit de beoogde bijdrage voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
gefinancierd worden. 

 
3 Tegenprestatie / compensatie 

 
a) De kwalitatieve inpassing van het landschap dient niet alleen architectonisch maar ook door middel van een 

landschapsplan gewaarborgd te zijn. Ten behoeve van het (laten) opstellen van een dergelijk plan door de 
aanvrager zullen van gemeentewege de randvoorwaarden worden aangegeven waarbij het LOP leidraad zal zijn. 
De kosten van het laten opstellen door de aanvrager van de noodzakelijke plannen als een landschapsplan 
kunnen ten laste komen van het bedrag aan meerwaarde dat ingezet dient te worden voor het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit. 
 

b) De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plekke moet blijken uit een aanzienlijke reductie van het 
bouwoppervlak en volume. Gelet op de verhouding tussen sloop en nieuwbouw is al gauw sprake van een 
behoorlijke reductie van het bouwoppervlak. Daarnaast is vooral een goede landschappelijke en architectonische 

inpassing van belang. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: zichtlijnen, ritme van de bestaande bebouwing en 
afstand tot de weg, cultuurhistorie, erfinrichting, groene inpassing etc. 
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c) De waarden van de (compensatie)bouwkavel(s) zal groter zijn dan de hoogte van de sloopkosten plus 30% van 
de gecorrigeerde vervangingswaarde. Die meerwaarde moet aantoonbaar worden ingezet voor bijvoorbeeld 
verbetering van de beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing en realisatie van nieuw groen. Met andere woorden, 
extra voor investeringen in ruimtelijke kwaliteit. Deze ruimtelijke kwaliteit zal in eerste instantie gerealiseerd 

worden rond de bouwkavel, maar ook is het mogelijk dat van gemeentewege een deel van de genoemde 
meerwaarde ingezet wordt in het realiseren van ruimtelijke kwaliteitswinst elders. De meerwaarde dient dan ook 
gestort te worden in een in te stellen gemeentelijk plattelandsfonds. Hierbij zal in eerste instantie ingezet worden 
op de financiering van sloop elders, waar geen woning terug kan komen en vervolgens op financiering van 
andere investeringen in ruimtelijke kwaliteit in het landelijke gebied van de gemeente. Het LOP zal leidraad zijn 
bij het bepalen van de inzet van de meerwaarde. 

 
d) Inzet van gelden voor sanering van bodemverontreiniging is niet toegestaan (een en ander conform het principe 

“de vervuiler betaalt”). 
 

e) Ingeval terugbouwen leidt tot het moeten betalen van planschade, komt dit voor rekening van de aanvrager 
indien deze voortvloeit uit een vrijwillige keuze van de aanvrager voor een andere dan de slooplocatie. Is een 

locatie elders vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit gekozen dan komt 50% van het toe te kennen 
planschadebedrag voor rekening van de aanvrager en 50% mag betaald worden uit het plattelandsfonds. 

 
4 Afbakening 
 

a) de regeling geldt voor het gehele buitengebied van de gemeente Dinkelland. 
 

b) De regeling geldt voor al gestopte of stoppende (agrarische) bedrijven. Gestopte agrarische bedrijven die in de 
thans vigerende bestemmingsplannen Buitengebied van de voormalige gemeenten Weerselo en Denekamp reeds 
een bestemming “Woondoeleinden” hebben, vallen niet onder deze beleidsregel. 

 

c) De regeling geldt in principe ook voor solitaire niet-agrarische gebouwen in het buitengebied. In deze gevallen zal 
sprake zijn van het, in overleg met de provincie, leveren van maatwerk. 

 
d) De regeling geldt niet voor gebouwen die zonder vergunning zijn gerealiseerd, met uitzondering van gebouwen 

die onder het overgangsrecht vallen. 
 

e) De regeling geldt voor gebouwen die zijn opgericht vóór de peildatum van 1 januari 2004. Voorkomen moet 
worden dat gebouwen slechts opgericht worden met als oogmerk daar later een bouwkavel voor een woning voor 
te verkrijgen. 

 
f) De minimale oppervlakte van een schuur die meegerekend wordt bedraagt 25 m2. 

 
g) De regeling houdt geen rekening met de (eerdere) economische verdienmogelijkheid van de stoppende activiteit. 

Dit blijft buiten beschouwing, omdat de ondernemer zelf kiest of eerder gekozen heeft om te stoppen. 
Bedrijfsbeëindiging is immers een ondernemersbeslissing en de Rood voor Rood regeling is in algemene zin geen 
saneringsregeling. 

 

h) De regeling houdt geen rekening met verrekening met de fiscus naar aanleiding van bedrijfsbeëindiging. 
 

i) De regeling geldt niet wanneer voor dezelfde gebouwen al eerder een beroep is gedaan op een vergelijkbaar 
instrument. Eerder gesloopte bebouwing komt niet alsnog in aanmerking voor compensatie. 

 
j) De regeling geldt niet voor sloop van karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Deze 

gebouwen kunnen een nieuwe invulling krijgen conform het gemeentelijk beleid voor vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen dat in het kader van de integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is 
geformuleerd. Het provinciaal en gemeentelijk beleid is er op gericht om bouwwerken met belangrijke 
cultuurhistorische waarden te beschermen. Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten dienen in ieder 
geval te worden beschermd. Ook beeldbepalende bebouwing komt veelal niet in aanmerking voor sloop 

(gebouwen met een typisch Twentse bouwstijl (bijvoorbeeld vakwerk)) alsmede gebouwen in een waardevol 
ensemble, waarbij verwijdering tot aantasting van de kwaliteit van die ensemble leidt. 
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k) De regeling geldt niet voor bedrijfsgebouwen die zijn gevestigd op kleine bedrijventerrein buiten het stads- en 
dorpsgebied. De bedrijfsgebouwen dienen in het buitengebied gelegen te zijn. 

 
l) Een forse verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan veelal slechts worden bereikt als het gehele voormalige 

agrarische gebouwencomplex (met uitzondering van de voormalige bedrijfswoning) wordt gesloopt. Daaronder 
vallen ook bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erfverhardingen, mestplaten, kassen voor hobby en 
nevenactiviteiten en mest- en sleufsilo’s, maar deze tellen niet bij de berekening van de sloopoppervlakte. 
Torensilo’s tellen wel mee. 

 
m) Er zijn situaties denkbaar waarbij de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het landelijk gebied juist 

gediend zijn door het toch in stand houden van een deel van de bedrijfsgebouwen (karakteristieke gebouwen, 
nieuwe functie voor een deel van de gebouwen, etc.). Hierbij kan het ook aan de orde zijn dat de 
compensatiewoning wordt gerealiseerd binnen een van de voormalige bedrijfsgebouwen. Een van de 
voorwaarden zal zijn dat er sprake blijft van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

 
n) De regeling geldt ook voor grootschalige kassen waarin een hoofdactiviteit plaats vond / vindt. Daarbij geldt als 

vertrekpunt dat 4.500 m2 sloop één bouwkavel oplevert. Voorts gelden de overige bepalingen in dit 
uitvoeringskader. 

 
o) De regeling geldt ook wanneer er binnen het reconstructiegebied sprake is van een gemengd bedrijf in het 

extensiveringsgebied, waarbij het onderdeel intensieve veehouderij wordt beëindigd. 

 
p) Gemengde bedrijven in het extensiveringsgebied, waarbij het onderdeel intensieve veehouderij wordt beëindigd, 

kunnen ook gebruik maken van Rood voor Rood. Ook geldt Rood voor Rood in situaties waarbij de verplaatsing 
van een (gemengd) bedrijf met intensieve veehouderij aan de orde is, met uitzondering van het 
landbouwontwikkelingsgebied. De verplaatsing moet een ruimtelijk probleem oplossen en de provinciale 
Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV) dient niet van toepassing te zijn. Daarbij mag er maximaal 

één extra bouwkavel toegekend worden ten opzichte van de bouwkavel (of bouwkavels) die nodig zijn voor de 
bekostiging van de sloopkosten. Uit de waarde van de eerste bouwkavel (of zoveel meer als voor de sloop nodig 
zijn) dekt de deelnemer de sloopkosten af, terwijl de deelnemer de (fiscale) heffingsgrondslag én de waarde voor 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voor de verplaatsing mag inzetten. De waarde van genoemde extra 
bouwkavel mag aanvullend – voor zover nodig – ook voor verplaatsingskosten ingezet worden. Daarbij mag de 
totale bijdrage aan de deelnemer het maximum dat volgens de provinciale VIV mogelijk zou zijn geweest, niet 

overschrijden. Een eventuele restwaarde uit die extra bouwkavel dient voor verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. 

 
Situaties waarbij met Rood voor Rood een maatwerkoplossing voor een ruimtelijk probleem geboden kan worden, doen 
zich bijvoorbeeld voor: 

- in extensiveringsgebied wanneer een (gemengd) veehouderijbedrijf naar een 
landbouwontwikkelingsgebied of een sterlocatie wil verplaatsen en een omvang heeft van meer dan 70 
nge totaal, maar waarvan minder dan 40 nge intensieve veehouderij bedraagt (en derhalve buiten de 
toepassing van de provinciale VIV valt); 

- in verwevingsgebied binnen een 250 meter Wav-zone (Wet ammoniak en veehouderij) waarbij een 
(gemengd) veehouderijbedrijf naar een landbouwontwikkelingsgebied of naar een sterlocatie wil 

verplaatsen; 
- bij een planmatige aanpak van een stankknelpunt bij lintbebouwing. 

 
B. Procedureel kader 
 

a) Bij totale bedrijfsbeëindiging zal in het bestemmingsplan geregeld worden dat, uitgezonderd de woning op de 

(compensatie)bouwkavel, er geen nieuwe bedrijfsbebouwing wordt opgericht. De herziening van het 
bestemmingsplan dient binnen 1 jaar nadat positief besloten is op een aanvraag om gebruik te mogen maken 
van Rood voor Rood, ter visie te liggen. 

 
b) Bij een gemengd bedrijf waarbij sprake is van beëindiging van het onderdeel intensieve veehouderij, wordt 

uitgesloten dat er op de bouwkavel nieuwvestiging dan wel omschakeling naar intensieve veehouderij, al dan niet 
in nieuwe bestaande gebouwen, plaatsvindt (geldt alleen voor gemengde bedrijven gelegen in 
extensiveringsgebied). 
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c) Door de gemeente Dinkelland zal er op worden toegezien dat de gebouwen daadwerkelijk worden gesloopt. Pas 
na het met succes doorlopen van de benodigde procedures en nadat de sloop verantwoord heeft plaatsgevonden 
en bindende afspraken zijn gemaakt over de landschappelijke inpassing en realisatie van de ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering, kan met de woningbouw op de bouwkavel begonnen worden. Waarborging van de sloop 

kan langs publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke weg plaatsvinden. Hierover worden met de initiatiefnemer 
bindende afspraken gemaakt. 

 
d) De gemeente Dinkelland legt het gemeentelijk toetsingskader aan de provincie ter goedkeuring voor. 

 
e) De deelnemer moet een plan indienen bij de gemeente waar de compensatie bouwkavel(s) toegekend zal 

worden. In situaties waarbij in een andere gemeente gesloopt wordt, zal de gemeente waarin gebouwd gaat 
worden voor afstemming zorgen. Dit plan moet in ieder geval ingaan op: 

- aantal, ligging en oppervlakte van de te slopen bedrijfsgebouwen; 
- de omvang van de sloopkosten, de berekening van 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde en de 

bijdrage ten behoeve van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; 
- situering van de bouwkavel; 

- situering van de woning; 
- waarde van de kavel; 
- de aanwending van de bijdrage voor verbetering van ruimtelijke kwaliteit (landschappelijke inpassing, 

realisatie nieuw groen, beeldkwaliteit, eventuele bedrijfsverplaatsingskosten, landschap, natuur, 
vermindering milieulast, mogelijkheden voor ontwikkeling van andere functies, restauratie van 

bestaande bebouwing etc.). 
 

f)  De milieuvergunning moet in overeenstemming met de nieuwe situatie worden gebracht c.q. worden 
ingetrokken. 

 
g) Alle woningen die voortkomen uit deze regeling hebben invloed op de woningmarkt. Deze woningen zullen dan 

ook worden ingenomen in de monitoring als het gaat om de gerealiseerde aantallen woningen in relatie tot de 
doelstellingen in het gemeentelijk woonplan. 

 
h) Voor ongewenste burgerwoningen in landbouwontwikkelingsgebied en eventueel in verwevingsgebied 

(sterlocaties) kan via een gebiedsgerichte aanpak of bij de ontwikkeling van een cluster van intensieve 
veehouderijen naar oplossingen gezocht worden. Hiermee worden bedoeld de voormalige bedrijfswoningen. In 

bijzondere gevallen kan hiermee ook een burgerwoning bedoeld worden die (één dan wel) meerdere agrarische 
bedrijven belemmert. 

 
C.  Uitvoering en financiën 
 

a) in onderling overleg tussen deelnemer en gemeente Dinkelland worden afspraken gemaakt over inzet van de 
bijdrage voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Die vindt in principe op de locatie plaats. Inzet kan ook 
elders. Dit zal met name spelen in die situaties waarbij na inzet van gelden voor ruimtelijke kwaliteit op de 
locatie, nog geld van de meerwaarde beschikbaar blijft. Er wordt een gemeentelijk plattelandsfonds ingesteld 
waar de bijdrage geheel of gedeeltelijk (als reeds aan kwaliteitsverbetering wordt voldaan waarbij deze kosten 
minder zijn dan de totale bijdrage) in gestort wordt. Dit plattelandsfonds kan bijdragen aan het realiseren van 

ruimtelijke kwaliteit. Mits dit fonds voldoende omvang heeft kunnen eventueel de sloopkosten voor VAB’s worden 
bekostigd. Bijvoorbeeld in die gevallen waar de deelnemer geen behoefte heeft aan een compenserende 
bouwkavel voor een woning. 

 
b) De aanvrager dient bij het maken van de keuze tussen sloop en nieuwe economische activiteit mee te wegen het 

feit dat per locatie slechts één keer aan de regeling kan worden deelgenomen. Het is ook niet mogelijk één 

locatie in te zetten voor twee aanvragen. 
 

c) De deelnemer moet bij een aanvraag in de richting van de gemeente aangeven wat de voorgestelde getaxeerde 
waarde van de betreffende kavel(s0 is. In principe wordt uitgegaan van een grootte van de bouwkavel van 1.000 
m2. Bij de beoordeling van de aanvraag beoordeelt de gemeente of de voorgestelde bouwkavel voor een woning 

(ligging, omvang, waarde) realistisch en gewenst is. De gemeente kan een eigen taxatie laten uitvoeren, dit 
gebeurt indien er twijfel bestaat over de getaxeerde waarde. 

 
D.  Afhandeling verzoeken / procedure 
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a) Er dient met de aanvrager een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten te worden waarin afspraken vastgesteld 

worden ten aanzien van daadwerkelijke inzet van gelden ten behoeve van te slopen schuren op andere locaties, 
de waarborg dat hetgeen teruggebouwd gaat worden een verbetering van de ruimtelijke kwaliteiten tot gevolg 

heeft, dat akkoord wordt gegaan met de wijziging van de bestemming. 
 

b) Er dienen afspraken gemaakt te worden over sloop, situering van de compensatiekavel en –woning, 
landschappelijke inpassing en architectuur, inzet meerwaarde, garanties sloop en bestemmen, bouwkavel en 
investeringen meerwaarden in ruimtelijke kwaliteit. 

 

c) Bij definitieve beëindiging IV-tak van gemengd bedrijf, of definitieve beëindiging van een agrarisch bedrijf, dient 
planologisch geregeld te worden dat geen nieuwe bebouwing ten behoeve van beëindigde bedrijfs(tak) opgericht 
gaat worden. Hiertoe dient in het eerste geval op blijvende agrarisch bouwblokken opgenomen te worden dat IV 
niet is toegestaan en in het andere geval de bestemming ‘Woondoeleinden’ opgenomen te worden. 

 
d) De gemeente heeft een actieve houding als het gaat om het ingediend krijgen van aanvragen alsmede als het 

gaat om de afhandeling van de aanvrage, het bijeen brengen van meerdere aanvragers e.d. 
 

e) Van gemeentewege wordt bijgehouden welke aanvragen binnenkomen en op welke wijze deze worden 
afgehandeld. 

 

Toets gemeentelijk uitvoeringskader voor Rood voor Rood 
 
- Het totale oppervlak aan de in dit plan te slopen landschapontsierende bedrijfsgebouwen bedraagt 1.782 m2. De 

bouwvergunning voor deze gebouwen is voor het jaar 2004 verleend. Beroepsmatige bedrijfsactiviteiten worden 
gestaakt, milieuvergunningen worden ingetrokken en bedrijfsbestemmingen worden omgezet in woonbestemmingen. 
De nieuwe woonbestemmingsvlakken (en bebouwingsmogelijkheden) worden op de slooplocaties bovendien fors 

kleiner dan de huidige bedrijfsbestemmingsvlakken, waarbij het resterende deel van de bedrijfsbestemmingsvlakken 
een bestemming krijgt dat aansluit op de agrarische bestemming van het naastgelegen terrein. Omdat aan de 
Noordijkeresweg 8 niet alle schuren worden gesloopt, is hiervoor een erfinrichtingsplan opgesteld (en goedgekeurd). 
Op deze wijze wordt ook op die slooplocatie voldoende geïnvesteerd in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

- In dit plan is sprake van een projectmatige aanpak waarbij meerdere aanvragen worden gecombineerd, zoals 
benoemd in het gemeentelijke Rood voor Rood-beleid. Tussen de initiatiefnemer en de partijen waarvan gebouwen 

gesloopt worden en bedrijfsactiviteiten worden verplaatst/gestaakt zijn diverse overeenkomsten gesloten, waardoor is 
zeker gesteld dat het voorgaande ook daadwerkelijk plaatsvindt/wordt uitgevoerd. 

- Om het voorgaande te kunnen financieren is het bouwen van één compensatiewoning niet voldoende. De sloopkosten 
(deze zijn bepaald op basis van een standaard bedrag per sloop-vierkante meter) en 30% van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde (gebaseerd op taxaties) bedragen gezamenlijk €149.874,30. Deze kosten zijn hoger dan de 

opbrengsten van één bouwkavel (hoogste waardestijging één bouwkavel = € 110.000,-). Zo'n plan is onrendabel en 
zal daarom niet tot uitvoering komen. Om die reden, en omdat er in totaal ruim 2x 850 m2 landschapsontsierende 
bebouwing wordt gesloopt, kan een tweede compensatiewoning worden gerealiseerd. Hierbij worden de opbrengsten 
van de twee woningen, verminderd met de sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde, 
geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Deze investering betreft in dit geval de bedrijfsverplaatsing van de 
meubelmakerij op de locatie Postweg 8, de landschappelijk passende erfinrichting op de locatie Tipweg 3 en de plan-, 

advies- en legeskosten.  
- Met realisatie van dit plan is sprake van een aanzienlijke reductie van het bouwoppervlak(/volume). Er wordt één 

nieuwe woning gerealiseerd van 750 m3 met bijgebouw. Daarnaast wordt binnen een bestaande (voormalige) 
boerderij een tweede nieuwe woning mogelijk gemaakt, maar dit leidt niet tot uitbreiding van bouwoppervlak, een 
eventueel bijgebouw wel. Hierdoor wordt in dit plan circa 250 m2 landschappelijk passende bebouwing gebouwd ten 
opzichte van de sloop van ruim 1.700 m2 aan landschapontsierende bebouwing. 

- In principe dienen de compensatiewoningen te worden gebouwd op de locatie waar de meeste sloop plaatsvindt. 
Hiervan kan worden afgeweken indien daar goede (ruimtelijk relevante) redenen aan ten grondslag liggen. Op de 
locaties aan de Postweg wordt het meest gesloopt (642 m² en 448 m2), op de locatie Noordijkeresweg 8 circa 356 m2 
en op de locatie Tipweg 3 het minst, 336 m². De Postweg is echter een vrij drukke weg, waardoor de geluidbelasting 
op de gevels van nieuwe woningen al gauw te hoog is. Op de locaties zijn er bovendien onvoldoende mogelijkheden 

(ruimtegebrek en aansluiting op omliggende bebouwing) om een landschappelijk passend, samenhangend erf te 
vormen. De woningen zouden voor zowel de Postweg 8 als 18 dan achter het erf gesitueerd moeten worden wat 
vanuit stedenbouwkundig perspectief ongewenst is. Tevens ligt die locatie in een gebied waar in het kader van 
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Landinrichting Saasveld-Gammelke veel natuurontwikkeling plaatsvindt, waardoor sloop hier passender is dan 
nieuwbouw.  
Op de locatie Noordijkeresweg 8 is er sprake van een bestaande (voormalige) boerderij waarbinnen een 
compensatiewoning wordt gerealiseerd. Hierdoor blijft de historische erfstructuur intact en neemt door deze woning 

ook de bebouwing niet toe. De herontwikkeling van de (voormalige) boerderij leidt niet tot negatieve effecten voor de 
EHS en ligt op voldoende afstand (meer dan 70 meter) van het naastgelegen grondgebonden agrarische erf.  
Op de locatie Tipweg 3 wordt 336 m2 bebouwing gesloopt. Dit sloopoppervlak is niet veel kleiner dan de oppervlaktes 
aan de Postweg. De geluidbelasting is op deze locatie wel veel lager en er ligt geen (toekomstige) waardevolle natuur 
in de nabijheid. De slooplocatie biedt op zich goede mogelijkheden om deze om te vormen tot een landschappelijk 
passend erf, bestaande uit twee woningen met bijgebouwen ten zuiden van de Tipweg. De locatie Tipweg 3 maakt 

bovendien deel uit van de omgeving van Bornsestraat, waar her en der al meer bebouwing staat, met een grote 
diversiteit aan functies. Deze locatie daarom het meest geschikt om de tweede compensatiewoning te realiseren. 

- De locaties Tipweg 3 en Noordijkeresweg 8 zijn getoetst aan alle milieuruimtelijk relevante aspecten. Hieruit is niet 
gebleken dat deze locaties minder geschikt zouden zijn dan de andere (sloop)locaties. De belangen van derden 
worden met ontwikkeling van dit plan niet geschaad. Voor de locaties is een landschapsplan opgesteld. 

- De te realiseren woning in de (voormalige) boerderij aan de Noordijkeresweg 8 zal tezamen met de bestaande woning 

een erf vormen. In verband met de te handhaven bebouwing zal geen nieuw bijgebouw bij deze Rood-voor-Rood 
woning mogelijk worden gemaakt. Eventuele ruimte t.b.v. een bijgebouw dient binnen de bestaande bebouwing te 
worden gevonden. Zodoende wordt voor zowel de (voormalige) boerderij als de overige te handhaven bebouwing 
(schuur) een functionele invulling gevonden. De nieuwe compensatiewoning aan de Tipweg 3 wordt gerealiseerd 
binnen de bestaande erfstructuur en zal tezamen met de woning op het adres Tipweg 3 een erf vormen. Deze 

burgerwoning zal in een landelijke (Saksische) verschijningsvorm worden vormgegeven, opdat deze een harmonieus 
geheel gaat vormen met het omliggend landschap. Bij het ontwerp van de woning wordt ten aanzien van de situering, 
afmetingen en inhoud zoveel mogelijk aangesloten bij de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2010’ voor burgerwoningen.  

 
Het te realiseren plan voldoet aan de criteria van het gemeentelijk Rood voor Rood-beleid.  

 
2.3.2  Bestemmingsplan en gemeentelijke principebesluiten d.d. 27 februari 2009 en 31 mei 2011 
De raad van de gemeente Dinkelland heeft in zijn vergadering van 31 januari 2013 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
Tipweg 3 in Saasveld’ vastgesteld. Met dat bestemmingsplan is aan de voormalige agrarische bedrijfswoning en het erf 
aan de Tipweg 3 in Saasveld de bestemming ‘Wonen’ toegekend. Hierdoor is het mogelijk de voormalige agrarische 
bedrijfswoning te gebruiken als burgerwoning. Daarnaast mogen de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden 

gebruikt als bijgebouwen bij deze woning.  
De raad van de gemeente Dinkelland heeft in februari 2010 het bestemmingsplan Buitengebied 2010 vastgesteld. Daarin 
zijn de locaties Noordijkeresweg 8, Postweg 8 en Postweg 18 gelegen. Voor deze locaties gelden respectievelijk de 
bestemmingen ‘Agrarisch -1’, ‘Bedrijf - Voormalig agrarisch’ en ‘Wonen’.  
 

  
Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied, Tipweg 3 in Saasveld’ en bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ voor de locatie 

Noordijkeresweg 8. Ter plaatse van de rode cirkel zijn de locaties van de compensatiewoningen weergegeven.  

 
Hoewel woningbouw op de beoogde locaties bestemmingsplantechnisch niet mogelijk is, heeft het college van Dinkelland 
in twee stappen besloten dat medewerking kan worden verleend aan het plan van Nijland. Allereerst werd op 18 februari 

2009 besloten dat, als reactie op een daartoe ingediend principe-verzoek van Nijland, in principe planologische 
medewerking kan worden verleend aan “… de herontwikkeling van de locatie aan de Tipweg te Saasveld in het kader van 
Rood voor Rood”. De herontwikkeling werd op dat moment nog omschreven als “… de sloop van de landschapsontsierende 
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bebouwing op de percelen Postweg 8 en Postweg 18 te Saasveld en de toekenning van één nieuwe bouwkavel aan de 
Tipweg (ong., kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie T, de nummers 1544 en 1545), waarbij vereist is dat het 
nieuwe kavel wordt ingepast conform een landschappelijk inpassingsplan van Bijkerk. Middels de opheffing van een bedrijf 
in het buitengebied en de landschappelijke inpassing van een nieuw bouwkavel wordt er dan voldoende ruimtelijke 

kwaliteitswinst behaald.” 
 
Vervolgens heeft het college van Dinkelland op 31 mei 2011, als reactie op een tweede (aanvullend) principeverzoek  van 
Nijland d.d. 15 december 2010, besloten dat in principe akkoord kan worden gegaan met een landschappelijk in te passen 
bouwlocatie aan de Tipweg voor twee rood-voor-rood woningen, mits – in aanvulling op de bovenstaande gemeentelijke 
sloopvoorwaarden voor de percelen Postweg 8 en Postweg 18 – ook aan de Tipweg 3 en de Noordijkeresweg 8 de 

voormalige bedrijfsbebouwing (schuren) worden gesloopt. Omdat aan de Noordijkeresweg 8 niet alle schuren worden 
gesloopt, is hiervoor een erfinrichtingsplan opgesteld (en goedgekeurd). 
 
Naar aanleiding van de binnengekomen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan en een nieuwe vraag om een 
compensatiewoning aan de Noordijkeresweg 8 in Saasveld is het plan aangepast. Het aangepaste plan bestaat nu uit de 
realisatie van één compensatiewoning op de locatie Tipweg 3 en één compensatiewoning op de locatie Noordijkeresweg 8 

in Saasveld. Hierdoor worden er twee woningen terug gebouwd op twee verschillende slooplocaties.  
 
Kortom: ondanks de strijdigheid met de vigerende bestemmingsplannen voor de locatie Tipweg 3 is de gemeente 
Dinkelland in planologisch opzicht bereid medewerking te verlenen aan de realisatie van twee woningen aan de Tipweg 3 
en de Noordijkeresweg 8 zoals door Nijland beoogd, e.e.a. op basis van de Rood voor Rood regeling en onder de 

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

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

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

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

 

Deze zonering geldt niet: 
A voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
B voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt.  
C wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart vaststaat dat de 
geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen rijstrook 48 dB(A) of minder bedraagt (art. 74, lid 3 
Wgh). 

 
Gezien de intensiteit van het verkeer op de (verderop onverharde) Tipweg en de afstand tot de Bornsestraat staat de 
geluidwetgeving de realisatie van het bouwplan van Nijland niet in de weg. Hetzelfde geldt voor de intensiteit van de 
Noordijkeresweg, welke slechts dient ter ontsluiting van de twee verderop gelegen percelen.  
 
2.3.4  Archeologie 

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

vlakten” vrijstelling voor archeologisch onderzoek. Zie onderstaande uitsnede met legenda van de Archeologische 
verwachtings- en advieskaart. Het plangebied aan de Tipweg is hier rood omcirkeld weergegeven. Op de locatie 
Noordijkeresweg 8 in Saasveld wordt de grond niet geroerd, omdat er sprake is van de herontwikkeling van een 
bestaande boerderij. Geconcludeerd wordt dat dit geen afbreuk doet aan mogelijke archeologische waarden.   
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Uitsnede met legenda Archeologische verwachtings- en advieskaart 

 
 

 
2.3.5 Luchtkwaliteit 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bevat afspraken om op nationaal, provinciaal en plaatselijk 
niveau de gestelde eisen in het kader van luchtkwaliteit te halen. Daarbij is rekening gehouden met gewenste en geplande 
ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
De Algemene Maatregel van Bestuur ‘niet in betekenende mate bijdragen’ (AMvB-NIBM) bepaalt wanneer de mate van 

luchtverontreiniging verwaarloosbaar is. Sinds de inwerkintreding van het NSL per 1 augustus 2009 is het begrip 'niet in 
betekenende mate' gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie voor stikstofdioxide 
(NO2) en fijn stof (PM10). In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen 
kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd 
gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM 

bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. 
 
De grens voor woningbouwplannen ligt op 1.500 woningen. Als er twee ontsluitingswegen zijn, mag een grens van 3.000 
woningen worden gehanteerd. Het zal daarom duidelijk zijn dat het voorliggende plan kan worden aangemerkt als zijnde 
‘niet in betekenende mate’ bijdragend aan een verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving.  
 

2.3.6  Externe veiligheid 
In oktober 2004 is het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)’ in werking getreden. Dit besluit geeft grenswaarden 
voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien van het plaatsgebonden risico van inrichtingen waarin bepaalde 
gevaarlijke stoffen worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd. Deze grenswaarde wordt uitgedrukt in de kans per jaar 
dat een persoon, die onafgebroken en onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting. 
 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Onder kwetsbare objecten 
worden bijvoorbeeld woningen verstaan, terwijl met beperkt kwetsbare objecten wordt gedoeld op bijvoorbeeld kantoren 
en hotels. 
 

Daarnaast gaat het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ in op het groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans per jaar dat 
een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang slachtoffer wordt van een ongeval in een inrichting. In het ‘Besluit 
externe veiligheid inrichtingen’ wordt het groepsrisico gedefinieerd als de (cumulatieve) kans dat ten minste 10, 100 of 
1.000 personen overlijden als direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting (tot waar nog 
dodelijke slachtoffers kunnen vallen). Het groepsrisico wordt bepaald door het aantal aanwezige personen in het 
invloedsgebied te vergelijken met de oriënterende waarde (cumulatieve kans). Wanneer de oriënterende waarde wordt 

overschreden of de nieuwe ontwikkeling een verhoging van het groepsrisico met zich meebrengt, dient een 
verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden.  
 
Om te bepalen of in de nabijheid van het plangebied risicovolle inrichtingen aanwezig zijn, is de risicokaart van de 
provincie Overijssel geraadpleegd. De navolgende kaart is een uitsnede van deze risicokaart. Het plangebied is op deze 

kaart met een rode ster aangeduid.  
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Fragment risicokaart provincie Overijssel (compensatiewoningen bij rode ster) 

 
De conclusie luidt dat in de directe omgeving van zowel de Tipweg 3 als de Noordijkeresweg 8 in Saasveld geen risicovolle 
inrichtingen aanwezig zijn. De meest nabijgelegen risicovolle inrichting ligt op meer dan 2 kilometer afstand van de 

Noordijkeresweg 8.  
 
Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij een thematisch onderscheid wordt gemaakt in wegen, spoor 
en water, geldt (net als bij inrichtingen) voor het bepalen van de externe veiligheidssituatie het plaatsgebonden risico en 
het groepsrisico. De wegen, spoorlijnen en waterwegen, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en waarbij 

een plaatsgebonden risico en/of groepsrisico aanwezig is, zijn opgenomen in risicoatlassen. Voor wegen is in maart 2003 
de ‘Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen’ in werking getreden. Dit document geeft per provincie aan langs welke 
wegvakken een plaatsgebonden risico en/of groepsrisico aanwezig is. Het betreft hier hoofdzakelijk de rijkswegen en 
provinciale wegen. In de nabijheid van de Tipweg/Noordijkeresweg zijn geen wegvakken gelegen die genoemd zijn in de 
risicoatlas. 
 

2.3.7  Water 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan 
voor de waterhuishoudkundige situatie. 
 
Het plangebied is gelegen binnen de grenzen van het beheergebied van het Waterschap Regge en Dinkel. Het beleid van 

het Waterschap is er op gericht dat relatief schoon hemelwater niet wordt afgevoerd naar de rioolzuivering, maar zoveel 
mogelijk ten goede komt aan het locale oppervlakte- of grondwatersysteem.  
 
Het plan van Nijland hanteert de volgende uitgangspunten: 
- de bouw van de woningen mag geen nadelige gevolgen hebben voor het huidige grondwatersysteem; 

- vuil en schoon water dient gescheiden te worden zodat de waterkwaliteit gehandhaafd wordt; 
- er wordt voldoende berging gemaakt, zodat er geen afwateringsproblemen naar de omgeving worden afgewenteld; 
- eventuele retentie wordt afgestemd op andere in de omgeving aanwezige retentievoorzieningen; 
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- er wordt met een gesloten grondbalans gewerkt. 
 
Aanvullend uitgangspunt hierbij is dat schoon water van daken en andere schone oppervlakken afgekoppeld wordt. Door 
deze uitgangspunten in acht te nemen worden er ten aanzien van het grondwatersysteem en de waterkwaliteit ter plekke 

geen nadelige gevolgen verwacht. 
 
2.3.8  Bodem  
Een bodemonderzoek is verplicht, indien de beoogde bouw of verbouw vergunningplichtig is. In bepaalde gevallen is 
echter vrijstelling van deze verplichting mogelijk. Deze vrijstellingen betreffen: 
− Vergunningen voor gebouwen die niet bestemd zijn voor langdurig gebruik van mensen (minder dan 2 uur per 

persoon per dag, zoals een opslagloods); 
− Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde (zoals bruggen, gemalen, RWZI’s, etc.); 
− Bouwwerken die de grond niet raken (niet grondgebonden locaties zoals dakkapel, inpandige verbouwing op eerste 

etage); 
− Bouwwerken met een te verwezenlijken bebouwingsoppervlakte van ten hoogste 50 m2; 
− Voor tijdelijke bouwwerken als bedoeld in artikel 45 van de Woningwet, mits uit vooronderzoek conform NVN 5725 

blijkt dat de locatie als onverdacht kan worden aangemerkt, dan wel dat de gerezen verdenkingen een volledig  
veldonderzoek volgens NEN 5740 niet rechtvaardigen; 

− Wanneer reeds bruikbare onderzoeksresultaten bij de gemeente aanwezig zijn (art 2.1.5., lid 3 Bouwverordening). 
 
Aangezien geen van deze vrijstellingsmogelijkheden van toepassing is, zal t.z.t. bij de omgevingsvergunningprocedure 

(activiteit bouwen) een erkend bureau opdracht gegeven worden tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek 
op het bouwperceel conform de NEN 5740. Indien de resultaten van dit onderzoek aanleiding mochten geven tot het 
nemen van maatregelen, dan zullen deze in overleg met de gemeente Dinkelland worden uitgevoerd, opdat de bodem 
geschikt wordt gemaakt voor het toekomstige gebruik. 
 
2.3.9  Flora/fauna 

Nader onderzoek op het gebied van flora/fauna zal in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (activiteit 
bouwen) – zover nodig en in overleg met de gemeente Dinkelland – worden verricht, waarbij eventuele maatregelen 
alsdan zullen worden genomen. Op voorhand bestaat hier echter, mede gezien het voorgaande beleidsmatige deel 
aangaande de flora/fauna-aspecten (zoals opgenomen in de Omgevingsvisie en het provinciale Natuurgebiedsplan), geen 
aanleiding toe. T.z.t. zal, bij de benodigde bestemmingsplanherziening voor het plangebied aan de Tipweg, een 
flora/faunaonderzoek worden verricht door een deskundig bureau. 

 
 
 
2.3.10 Landschap 
In het landschapsontwikkelingsplan voor Noordoost Twente en Twenterand (LOP NOTT), waarin voor het landschap in o.a. 

de gemeente Dinkelland voor de komende 10 jaar de gewenste ontwikkelingsrichting is geformuleerd, is de beoogde 
bouwlocatie van Nijland gelegen in het landschapstype “jonge ontginningen”.  
 

 
Uitsnede kaart Landschapstype LOP NOTT met rood omcirkeld de 

ligging van het plangebied aan de Tipweg te Saasveld 

 
Legenda LOP NOTT 
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De jongere zand- en heideontginningen hebben een meer open karakter. De landschappelijk historische waarde is over 
het algemeen lager dan die van het oude cultuurlandschap. Hier is in vergelijking met  het oude cultuurlandschap dan ook 
meer ruimte voor (vernieuwende) grootschalige ontwikkelingen van de landbouw of ander functies, zonder dat natuur- of 
landschapswaarden worden aangetast. Wel moet behoud van de identiteit worden nagestreefd, zoals openheid, 

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

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

reconstructie aangegeven verwevingsgebieden, met het hoofdaccent op grondgebonden landbouw. 
 
Het landschapsplan dat door Bijkerk c.s. Tuin en Landschapsarchitecten ten behoeve van het plan van Nijland is 
ontworpen (zie hoofdstuk 4) sluit naadloos aan op de gewenste ontwikkelingsrichting zoals verwoord in dit 
landschapsontwikkelingsplan voor Noordoost Twente en Twenterand (LOP NOTT). 
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3 Bestaande situatie 
 
3.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven, zowel op de plan- annex slooplocatie aan de Tipweg te Saasveld 
(paragraaf 3.2) als op de plan- annex slooplocatie aan de  Noordijkeresweg 8 te Saasveld (paragraaf 3.3) als op de 
slooplocaties aan de Postweg 8 te Saasveld (paragraaf 3.4) en Postweg 18 te Saasveld (paragraaf 3.5).  

 
3.2  Bestaande situatie slooplocatie annex plangebied Tipweg 
 
Zoals eerder gezegd is het beoogde bouwperceel aan de Tipweg 3 te Saasveld, kadastraal bekend als gemeente Weerselo, 
sectie T, de nummers 1544 en 1545, gelegen in het buitengebied van Saasveld, ongeveer een kilometer ten westen van 

de dorpskern. Op het perceel van Nijland bevindt zich (ten zuiden van de Tipweg) een inmiddels leegstaande 
slagerijwinkel en een aantal (voormalig) agrarische opstallen (vleesvarkensstal, gesloten kapschuur en een veestalling) 
met een totale oppervlakte van 336 m². Op het perceel bevindt zich daarnaast ook een voormalige bedrijfswoning.  
 
De winkel heeft een oppervlakte van 8,1 x 9 m = 73 m². Ze is gebouwd in 1963, met een renovatie in 2006. Ze bestaat 
uit stenen spouw metselwerk, verkeert in goede onderhoudsstaat, pannen gedekt, sporen kap op muurplaat, zolder 

geïsoleerd, plafonds van kunststof en is aangesloten op gas, water, electra en telefoon.  
 
De vleesvarkensstal heeft een oppervlakte van 8,25 x 16,20 m = 135 m². Capaciteit: 130 varkens. Bouwjaar 1974. Staat: 
stenen spouwmetselwerk, ABC gedekt, houten spanten, geïsoleerd met asbest eternitplaten en glaswol, mestopslag 100 
m³ en 9 maanden. 
 

De gesloten kapschuur heeft een oppervlakte van 7,8 x 13,15 m = 103 m². Bouwjaar 1963, gerenoveerd in 1986. Staat: 
stenen spouwmetselwerk, ABC gedekt, houten gebintwerk, vloer van beton met houten zolder, stalen en houten kozijnen, 
betegelde wanden, 9 maanden mestopslag. 
 
De veestalling heeft tenslotte een oppervlakte van 5,0 x 4,95 m = 25 m². Capaciteit: 5 stuks jongvee. Bouwjaar 1985. 

Staat: stenen spouwmetselwerk, ABC gedekt, stalen spanten, geïsoleerd met dupanel, geen verwarming, mechanische 
ventilatie, 30 zeugen voerligbozen met trog en voorraadbakjes, voermachine met dosators, 9 maanden mestopslag. 
 
Onderstaande fotocollage geeft een goede indicatie van de ligging en huidige situatie. 
 

 
Ligging plangebied (rood omlijnd) Tipweg Saasveld 
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Uitzicht over erf Tipweg 3 (slagerijwinkel) in westelijke richting 

 

 
Uitzicht over Tipweg in oostelijke richting (woning Tipweg 1) 

 

 
Slagerijwinkel 73 m2 (plangebied zuidzijde) Tipweg 3 

 

 
Relatie slagerijwinkel – bedrijfswoning, gezien vanaf Tipweg 

 
Aanzicht kapschuur, gezien vanaf Tipweg 

 

 
Aanzicht veestalling (25 m2) achter kapschuur, gezien vanaf Tipweg 

 

 
Vleesvarkensstal (135 m2) 

 
Aanzicht winkel, met links de vleesvarkensstal en midden de kapschuur 
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3.3  Bestaande situatie slooplocatie annex plangebied Noordijkeresweg 8 Saasveld 
 
Op het perceel Noordijkeresweg 8, eigendom van de heer L. Vollenbroek, bevindt zich o.a. een tweetal voormalige 
varkensschuren (30,6 x 9,2 m = 282 m², resp. 7,4 x 9,90 m = 74 m², in totaal dus 356 m²). Op onderstaande 
luchtfoto staan de schuren rood omlijnd weergegeven. De oude boerderij is groen omlijnd.  
 

Het bouwjaar van de stal van 282 m² is 1979. Die stal is van stenen spouwmetselwerk, ABC gedekt, stalen spanten, 
geïsoleerd met dupanel, 2 afdelingen met totaal 18 hokken (166 stuks), voerpad isolatie en voorzien van 9 maanden 
mestopslag.  
De stal van 74 m² is van bouwjaar 1960, stenen spouwmetselwerk, pannen gedekt, houten spanten met zolder, 1 
afdeling met 4 hokken (40 stuks), voerpad isolatie en ook mestopslag voor 9 maanden. Onderstaande foto’s geven 
hiervan een beeld. 

 

 
Luchtfoto perceel Noordijkeresweg 8 e.o. te Saasveld 

 

 
Luchtfoto perceel Noordijkeresweg 8 Saasveld 

 

 
Aanzicht vanaf erf van de te slopen varkensschuren 

 
Binnenzijde varkensschuren 

 

 
Zijaanzicht te slopen varkensschuren 

 
Indicatie bouwtechnische staat varkensschuren 
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(Voormalige) boerderij, waarbinnen één compensatiewoning wordt gerealiseerd 

 
 
 

 
3.4  Bestaande situatie slooplocatie Postweg 8 Saasveld 
 
Op het perceel Postweg 8 bevindt zich de meubelmakerij van de broer van H. Nijland, de heer B. Nijland. In totaal 
bevindt zich hier zo’n 448 m² aan bedrijfsmatige bebouwing, onder te verdelen in een viertal bedrijfsgebouwen: 
 

1. Een showroom / spuitcabine / toilet / opslag. Bouwjaar 1964, oppervlakte 181 m². Wanden: zowel damwand, 
hout op stenen voet, als steens metselwerk. Dak: asbestcement golfplaten. Vloer: beton. Verwarming: gasheater. 

2. Een opslagruimte. Bouwjaar 1964, oppervlakte 71 m². Wanden: deels damwand en hout op stenen voet en deels 
betonelementen met steens metselmuren. Dak: asbestcement golfplaten.  

3. Werkplaats A. Bouwjaar 1958, oppervlakte 131 m². Wanden: deels metselmuren. Dak: damwandprofiel, bitumen 
onderlaag. 

4. Werkplaats B. Bouwjaar 1982, oppervlakte 65 m². Wanden: steens metselmuren. Dak: damwandprofiel, en 
bitumen onderlaag. Boven de werkplaats bevindt zich een zolder, bereikbaar via vaste trap. 

 
Onderstaande fotocollage geeft een goed beeld van de bestaande situatie. 
 

  
Luchtfoto perceel Postweg 8 Saasveld 
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Relatie slagerij - plangebied 

 

 

Bestaande (in te passen) houtstructuren nabij plangebied 

 
Bedrijfsbebouwing Postweg 8 

 

 
Bedrijfsbebouwing Postweg 8 

 

 

Werkplaats Postweg 8 
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3.5  Bestaande situatie slooplocatie Postweg 18 Saasveld 
 
Op het perceel Postweg 18, eigendom van de heer A.M. Marsman, bevindt zich een (voormalige) vleeskuikenstal met 
een afmeting van 60 m x 10,7 m (oppervlakte 642 m²). Het bouwjaar bedraagt 1975, in het voorste gedeelte (192 
m²) bevindt zich tevens een kantoor / magazijn (met keukenblok, toiletgroep, nieuwe elektra, tegelvoer en centrale 
verwarming). Grotendeels onder de stal bevindt zich een mestkelder van 300 m³ (uitpandig: 96 m²). De stal bestaat 

uit halfsteens gemetselde muren met een houten eindgevel. Gedekt met asbest cementplaten. Stalen spanten 
constructie. Dak geïsoleerd met tempex. Vloer is van beton. Onderstaande foto’s geven hiervan een beeld. 
 

 
Luchtfoto perceel Postweg 18 e.o. te Saasveld 

 
 

 
Luchtfoto perceel Postweg 18 Saasveld, kippenschuur rood 

omcirkeld 

 

 
Aanzicht voormalige kippenschuur vanaf Postweg 
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4 Het plan 
 
4.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het plan tot realisatie van een compensatiewoning aan de Tipweg 3 en de Noordijkeresweg 8 
beschreven. Bijkerk c.s. Tuin en Landschapsarchitecten hebben, in samenwerking met Building Design en rekening 
houdend met de uitgangspunten van diverse betrokken partijen (provincie Overijssel, gemeente Dinkelland d.d. 27 
februari 2009 en 31 mei 2011 en welstandscommissie het Oversticht d.d. 9 november 2010), een landschapsplan 
ontwikkeld waarin de situering en verschijningsvorm van de gebouwen in een evenwichtige samenhang in het 

landschap zijn ondergebracht.  
 
Naar aanleiding van de reacties en ontwikkelingen rondom het voorontwerpbestemmingsplan is het plan gewijzigd, in 
die zin dat er aan de Tipweg 3 in Saasveld slechts één compensatiewoning wordt gerealiseerd in plaats van twee. De 
compensatiebouwkavel ten noorden van de Tipweg is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt een 

compensatiewoning mogelijk gemaakt in de oude boerderij aan de Noordijkeresweg 8. Hierdoor is er sprake van nog 
minder ruimtebeslag, omdat één compensatiewoning binnen bestaande bebouwing wordt ontwikkeld.  
 
Hieronder wordt het aangepaste plan beschreven. Daartoe wordt in paragraaf 4.2 ten eerste ingegaan op de sloop van 
de landschapsontsierende gebouwen, welke de grondslag vormen voor dit rood voor rood plan. In paragraaf 4.3. wordt 
het plan tot realisatie van een compensatiewoning aan de Tipweg 3 uiteengezet. In paragraaf 4.4 wordt vervolgens 

ook het plan tot herontwikkeling van de voormalige boerderij tot compensatiewoning beschreven.  
 
 
4.2  De sloopopgave (incl. beëindiging bedrijvigheid) 
 
Het vertrekpunt voor het rood voor rood plan van de heer Nijland wordt gevormd door de beëindiging van (agrarische) 

bedrijfsactiviteiten in het buitengebied en de sanering van landschapsontsierende (voormalige agrarische) 
bedrijfsbebouwing. De slagerijwinkel aan de Tipweg 3 is daar reeds beëindigd en verplaatst naar de kern Saasveld. De 
meubelmakerij is op de locatie Postweg 8 reeds beëindigd en voortgezet op industrieterrein Echelpoel te Weerselo. 
Ook de agrarische bestemming aan de Noordijkeresweg 8 wordt verwijderd. De slooplocaties en de te saneren 
bebouwing zijn allen in het vorige hoofdstuk beschreven. Samengevat ziet het plan toe op de volgende sloop: 

 
- Tipweg 3:   Slagerijwinkel, vleesvarkensstal, gesloten kapschuur en veestalling 

Totale oppervlakte: 336 m² 
 
- Noordijkeresweg 8: Twee voormalige varkensschuren 

Totale oppervlakte: 356 m² 

 
- Postweg 8:  Showroom, spuitcabine, toilet, opslagruimte en een tweetal werkplaatsen 

Totale oppervlakte: 448 m² 
 
- Postweg 18:  vleeskuikenstal , incl. kantoor, magazijn en mestkelder 

Totale oppervlakte:  642 m² 

 
In totaal wordt hiermee dus 1.782 m² aan te slopen voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen in de rood voor rood 
regeling ondergebracht, waarmee – onder de voorwaarde dat de 2e rood voor rood woning noodzakelijk is voor het 
bekostigen van de sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde (zie hiervoor financiële paragraaf 
verderop) – een tweetal burgerwoningen met bijgebouw mag en kan worden gerealiseerd. Eventuele aanwezige asbest 

is door middel van asbestinventarisaties in beeld gebracht en wordt zorgvuldig verwijderd. Alle slooplocaties 
zijn/worden na het doorlopen van de benodigde planologische procedure voorzien van de bestemming ‘Wonen’ zodat 
de erven gebruikt kunnen worden voor woondoeleinden en de eerdere bouwmogelijkheden ten dienste van het 
(agrarisch) bedrijf zijn weggenomen. Hiermee wordt voorkomen dat de gesaneerde bebouwing wordt terug gebouwd.  
 
Overeenkomsten 
Ten aanzien van de verplaatsing van de meubelmakerij naar een kavel op het industrieterrein Echelpoel is het e.e.a. in 
een overeenkomst (van de heer B. Nijland) met de gemeente Dinkelland vastgelegd. Voor wat betreft de sloop van de 
voormalige kippenschuur op het perceel Postweg 18 is een overeenkomst gesloten tussen de heer H. Nijland en 
eigenaar A. Marsman. Deze overeenkomst is als bijlage bijgesloten. Benadrukt wordt dat de bestaande houtwal aan de 
oostzijde van het perceel gehandhaafd zal blijven. Voor wat betreft de sloop van de twee voormalige varkensschuren 
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op het perceel Noordijkeresweg 8 te Saasveld is een overeenkomst gesloten tussen de heer H. Nijland en de eigenaar 

L. Vollenbroek. Deze overeenkomst is als bijlage bijgesloten. Tot slot is een aanvullende overeenkomst gesloten tussen 
de heer H. Nijland en de heer L. Vollenbroek omtrent de realisatie van één compensatiewoning aan de 
Noordijkeresweg 8 in Saasveld. Ook deze overeenkomst is als bijlage bijgevoegd. Alle bijlagen zijn terug te vinden in 
het bijlagenboek.  
 

 
4.3  Compensatiewoning: Tipweg 3, Saasveld 
 
Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven wordt aan de Tipweg 3 in Saasveld 336 m² aan bebouwing 
gesaneerd. De bestaande (voormalige bedrijfs-)woning blijft staan en vormt samen met de aanwezige 
landschappelijke- en erfstructuur een randvoorwaarde voor het nieuwe erf. In overleg tussen Bijkerk c.s. Tuin en 

Landschapsarchitecten, Building Design en de ervenconsulent van ’t Oversticht is gedurende het planproces bezien wat 
een passende inrichting is voor het erf aan de Tipweg 3. In eerste instantie werd daarbij altijd uitgegaan van de 
terugbouw van twee compensatiewoningen, zodat er een knooperf zou ontstaan met daarop 3 woningen.  
 
Het huidige erf van Nijland ligt aan de Tipweg in een cluster van erven en andere gebouwen. Dit cluster van erven ligt 
op de overgang van twee landschapstypes: enerzijds een ontginningslandschap (transparant geel op onderstaande 

luchtfoto), herkenbaar aan de grote blokvormige kavels en de relatief grootschalige open ruimte. Anderzijds een 
matenlandschap (transparant blauw op onderstaande luchtfoto) in de richting van de Saasvelderbeek. Veel van de 
karakteristieke houtwallen structuren en relatief kleinschalige open ruimtes zijn verdwenen. 
 

 
Luchtfoto met binnen het vierkant aangegeven het cluster van erven; in transparant geel het ontginningslandschap, in transparant 

blauw het matenlandschap 

 
Op de historische kaart (zie volgende pagina) van omstreeks 1900 is het matenlandschap ten noorden van het 
plangebied duidelijk herkenbaar. Het huidige erf was als zodanig nog niet aanwezig. De ontginning van de natte 

gronden verkeerde in een beginstadium. Er liep, in tegenstelling tot de huidige situatie, nog een weg vanaf de 
Saasvelderkorenmolen richting het Boerenbroek. Het tracé liep – zoals hieronder te zien is – door het perceel ten 
noorden van de Tipweg; dit tracé – destijds als duidelijke structuur aanwezig in het landschap – is nu nog terug te 
vinden als rand van het bosje. Zoals bij de archeologische paragraaf reeds is opgemerkt ligt het huidige erf op een 
dekzandrug (zie op kaart volgende pagina, code 3L5). Ook is hierop de beekoverstromingvlakte (Boerenbroek) met 
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code 2M24 duidelijk zichtbaar. Vanwege de gunstiger (drogere) ligging zijn de erven van oudsher bijna allemaal 

gelegen op dekzandruggen. 
 
Op de bodemkaart is zichtbaar dat het erf op een haarpodzol ligt. Dit is een zandige ondergrond met een gemiddelde 
grondwaterstand zomers van >120 en in de winter tussen de 40-80. Echter, zoals reeds eerder vermeld is in het 
Natuurgebiedsplan van de provincie Overijssel gebied niet aangegeven als zoekgebied voor nieuwe natuur. De 

ontwikkeling van een poel is eveneens weinig kansrijk omdat de grondwaterstand in de zomer wegzakt tot beneden de 
120cm. 
 

 
Historische kaart (1900) met daarop het erf aangegeven 
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Geomorfologische kaart met daarop het erf aangegeven 

 
 

 
Bodemkaart met daarop aangegeven het erf 

 
Wanneer ingezoomd wordt op het erf van Nijland en nabije omgeving (erven) valt op dat het cluster van erven ligt 
ingebed in een “handvormige” groenstructuur, welke als het ware dit cluster dooradert. De voormalig beoogde nieuwe 
bouwlocatie was gelegen aan de noordzijde van de Tipweg. Naar aanleiding van reacties tijdens de ter inzage legging 
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van het voorontwerpbestemmingsplan is het plan nu aangepast. Bij de aanpassingen aan het plan is het eerdere 

advies van de Ervenconsulente (advies 1405 DNK d.d. 9 november 2010) wel als uitgangspunt aangehouden, in die zin 
dat de specifieke opmerkingen in relatie tot een bouwkavel aan de noordzijde van de weg niet langer van toepassing 
zijn. In het advies werd gezegd dat eenheid dient te worden bereikt door: 
 

- De architectuur van gebouwen: vergelijkbare vorm, kleur- en materiaalgebruik. Streven naar 

eenvoud; 
- De verlichting: vergelijkbare typen. Laag bij de grond of bevestigd aan de gevels, naar beneden 

gericht; 
- Niet teveel kleine gebouwen toe te voegen aan het erf; ofwel de berging/garage te realiseren in de 

nieuwe (compensatie) woning, ofwel een berging/garage voor de bestaande woning en de nieuwe 
woning te combineren in één volume; 

- De beplanting: streekeigen soorten, bomen op het centrale erf, (kleine) siertuinen aan de 
buitenzijden van de woningen. 

- Daarnaast is het ontwerp van het erf vormgegeven vanuit het gehanteerde respect voor ieders 
privacy, iedere wooneenheid zal een privétuin hebben die van het erf af en naar het landschap is 
gekeerd. 

 

Omdat deze uitgangspunten bij de planvorming tot nu toe, maar ook bij de verdere uitwerking van de plannen in het 
vervolgproces, zijn gehanteerd, kan in lijn met het advies van de ervenconsulente van het Oversticht en met recht de 
conclusie worden getrokken dat aan de Tipweg 3 te Saasveld een nieuw samengesteld woonerf ontstaat dat overkomt 
als een eenheid van gebouwen en beplanting.  
Naar aanleiding van de beoordeling van de plannen door de kwaliteitsgroep is in augustus 2014 door Bijkerk c.s. Tuin 

en Landschapsarchitecten een aangepast erfinrichtingsplan met bijbehorende beplantingslijst opgesteld. Daarbij is de 
compensatiewoning enige meters in de richting van het erf geschoven, staat het nieuwe bijgebouw parallel aan de 
bestaande woning gepositioneerd en is de nieuwe schuur bij de bestaande woning gedraaid. Hierdoor ontstaat er een 
compact erf, voorzien van een goede landschappelijke inpassing. Zie onderstaande afbeelding voor dit 
erfinrichtingsplan – dat ook als bijlage in groot formaat is bijgevoegd – met daarop de erfinrichting en landschappelijke 
inpassing van het erf. Opgemerkt wordt dat de uiterlijke vormgeving van de rood voor rood woning met bijgebouwen 

vooralsnog indicatief is weergegeven. Bij het opstellen van de toekomstige aanvragen om omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen) zullen bovenstaande uitgangspunten ook op deze onderdelen verder worden geconcretiseerd.  
 

 
Erfinrichtingsplan Tipweg 3, Saasveld (bron: Bijkerk c.s. Tuin en Landschapsarchitecten) 
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Op het erfinrichtingsplan is goed te zien dat de rood voor rood compensatiewoning en het bijgebouw zijn 
gepositioneerd binnen de bestaande erfstructuur, ter hoogte van de voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing. De 
woning en het bijgebouw zij zo gepositioneerd dat er voldoende privacy ontstaat ten opzichte van de bestaande 
woning aan de Tipweg 3. Qua beplanting wordt gehele erf stevig landschappelijk ingepast. Dit gebeurt onder meer 
door de aanleg van een nieuwe singel aan de westkant van het erf en de versterking en verbreding van de singel aan 

de oostkant van het erf. Tot slot worden er bij de ingang van het erf enkele solitairen aangeplant en worden de 
privétuinen van de woningen voorzien van een haag.  
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4.4  Compensatiewoning: Noordijkeresweg 8, Saasveld 
 
Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven worden er aan de Noordijkeresweg 8 in Saasveld twee varkensstallen met een 
totale oppervlakte van 356m² gesaneerd. De bestaande (voormalige) bedrijfswoning blijft staan, evenals een 
bijgebouw en de voormalige (oude) boerderij. Het aangepaste rood voor rood plan bestaat nu uit de realisatie van één 
compensatiewoning in de oude boerderij. In totaal staan er daarmee op het erf aan de Noordijkeresweg 8 t.z.t. twee 

woningen. 
 
Voor deze locatie was reeds een inrichtingsplan opgesteld. De uitvoering van dit inrichtingsplan blijft in handen van de 
eigenaar, de heer Vollenbroek. Mede omdat de uitvoering en het toekomstige onderhoud ervan gesubsidieerd worden 
vanuit de Provinciale Subsidieregeling (Agrarisch) Natuurbeheer respectievelijk de regeling Groene en Blauwe Diensten 
worden deze niet opgevoerd als Investering in Ruimtelijke Kwaliteit van onderhavig Rood voor Rood project. Omdat er 

sprake is van een compensatiewoning binnen een bestaande oude boerderij en er met het bestaande inrichtingsplan al 
sprake is van een goede landschappelijke inpassing, hoeft dit plan niet nader te worden aangevuld.   
 

 
Inrichtingsplan Noordijkeresweg 8 (Vollenbroek) na sloop 356 m² varkensschuren 
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5 Financiële onderbouwing 
 
In onderhavige paragraaf wordt onderzocht of de voorgenomen investeringen kunnen worden gecompenseerd middels 

de toe te kennen woningbouwkavels. De waardestijging van het perceel als gevolg van het toekennen van een tweetal 
woningbouwkavels (paragraaf 5.1) wordt door Nijland geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit (paragraaf 5.4), echter niet 
nadat van dit bedrag een aantal aftrekposten is ingehouden zoals een vergoeding voor de sloopkosten (paragraaf 5.2) 
en een te behouden deel van de gecorrigeerde vervangingswaarde (paragraaf 5.3). 
 
 

5.1  Waarde bouwbestemming 
De financiële dragers van de Rood voor Rood regeling zijn de nieuw te realiseren woningbouwkavels. Voor het bepalen 
van de waarde van de woningbouwkavels is in opdracht van de heer Nijland beëdigd taxateur H.J.B Tijink (Weusthuis 
Makelaardij, Nassaustraat 9, 7651 CX te Tubbergen) ingeschakeld. 
 

De waarde van de eerste bouwrijpe woningbouwkavel (1.000 m²) op de locatie van de voormalige slagerijwinkel aan 
de Tipweg 3 in Saasveld is door hem getaxeerd op € 140.000,-. De kosten voor het bouwrijp maken van zo’n kavel 
worden geraamd op € 15.000,- (= aanpassen / aanleggen voorzieningen t.b.v. gas, water, electra en riolering door 
nutsbedrijven) en de waarde van de kavelondergrond ter plekke is door H.J.B. Tijink getaxeerd op € 30.000,- 
(gebaseerd op het feit dat de kavel is gelegen binnen het bestaande bouwblok). De waardestijging van de locatie van 
de eerste woningbouwkavel bedraagt daarmee € 95.000,- (zijnde de genoemde € 140.000,- minus de genoemde € 

15.000,- minus de genoemde € 30.000,-).  
 
De waarde van de tweede bouwrijpe woningbouwkavel (1.000 m2) aan de Noordijkeresweg 8 in Saasveld is door 
taxateur Tijink getaxeerd op € 125.000,-. Het betreft de herontwikkeling van de voormalige boerderij tot woning, 
waardoor er geen sprake is van kosten voor het bouwrijp maken van deze kavel. De huidige waarde van de 
kavelondergrond ter plekke is door de taxateur getaxeerd op € 15.000,-. De waardestijging van de locatie van de 

tweede woningbouwkavel bedraagt daarmee € 110.000,-, zijnde de genoemde € 125.000,- minus de genoemde € 
15.000,-.  
 
Voor twee toe te kennen bouwkavels bedraagt de waardestijging in zijn totaliteit derhalve € 205.000,-. Deze 
waardestijging staat gelijk aan de minimale hoogte van de door Nijland te verrichten (bruto) investering in ruimtelijke 

kwaliteit. 
 
 
5.2  Sloopkosten 
In de provinciale Rood voor Rood regeling wordt een standaardwaarde voor de sloopkosten van € 25,- / m2 bebouwing 
gehanteerd. Dit bedrag mag de initiatiefnemer gebruiken om de sloopkosten te dekken. Voor dit bedrag moet alle 

verharding worden verwijderd. Bij asbestsanering zijn de kosten per m2 veelal hoger dan € 25,- / m2. In dergelijke 
gevallen mogen deze extra kosten worden meegenomen als investering in de ruimtelijke kwaliteit.  
 
In het geval van Nijland komt in totaal 1.782 m2 aan te slopen agrarische bedrijfsgebouwen in aanmerking voor 
verrekening. De sloopkosten voor de bestaande opstallen komen hiermee volgens de norm op in totaal € 44.550,-. 
Deze kosten worden nog vermeerderd met de kosten die gemoeid zijn met de verwijdering van het asbest dat zich in 

deze gebouwen bevindt. Van de te slopen gebouwen (zie paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4) hebben de vleesvarkensstal (135 
m2) aan de Tipweg 3, de showroom (181 m2) en de opslagruimte (71 m2) aan de Postweg 8 een asbesthoudend dak, 
evenals de vleeskuikenstal (642 m2) aan de Postweg 18, in totaal dus een geprojecteerd dakoppervlak van 1.030 m2, 
wat vermeerderd met 10% dakhellingcorrectie neerkomt op 1.133 m2 te verwijderen asbesthoudende daken. De 
kosten hiervan worden geraamd op € 31.500,- ex BTW (= € 37.485,- incl. BTW), e.e.a. conform een (bijgevoegde) 

offerte van BTS Saasveld..   
 
Het totaal aan sloopkosten bedraagt dan: € 82.035,-. 
 
 
5.3  Gecorrigeerde vervangingswaarde 
De regeling Rood voor Rood biedt de initiatiefnemer een vrij te besteden deel van de opbrengsten van de 
woningbouwkavel. Daarbij wordt uitgegaan van een vergoeding van een deel van de waarde van de te slopen 
bebouwing. Deze vergoeding bedraagt 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de bebouwing. 
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De gecorrigeerde vervangingswaarde van de door Nijland te slopen bedrijfsbebouwing bedraagt volgens het 

taxatierapport van taxateur H.J.B Tijink het volgende: 
 
Tipweg 3: 
- Voor de slagerijwinkel:  € 34.639,- 
- Voor de vleesvarkensstal: € 12.708,- 

- Voor de kapschuur:  €   7.725,- 
- Voor de kleine veestalling:  €   2.750,- 
 
Noordijkeresweg 8: 
- Voor de vleesvarkensstal 1 (282 m2):  € 22.961,- 
- Voor de vleesvarkensstal 2 (74 m2):  €   3.400,- 

 
Postweg 18: 
- Voor de vleeskuikenstal:   € 106.178,- 
 
Postweg 8: 
- Voor de showroom / spuitcabine / toilet / opslag:   € 18.012,- 

- Voor de opslagruimte:  €   3.339,- 
- Voor werkplaats A:   €   9.466,- 
- Voor werkplaats B:   €   4.953,- 
 
In totaal derhalve een bedrag van € 226.131,-; 30% hiervan is:  € 67.839,30. 
 
 
5.4  Investering ruimtelijke kwaliteit 
Het bedrag dat geïnvesteerd moet worden in ruimtelijke kwaliteit wordt berekend door het bedrag van de waarde van 
de bouwbestemmingen te verminderen met de bedragen van sloopvergoeding en de vergoeding van dertig procent 
van de gecorrigeerde vervangingswaarde. 

 
Waardestijging bouwkavel 1  €   95.000,-  
Waardestijging bouwkavel 2  € 110.000,-  
Sloopkosten (€ 25,- / m2 + asbestverwijdering) -/- €   82.035,- 
30% Gecorrigeerde vervangingswaarde  -/-  €   67.839,30 
_____________________________________________ 

Vereiste investering in ruimtelijke kwaliteit €  55.125,70  
 
Dit bedrag voor de investering in ruimtelijke kwaliteit wordt in het geval van Nijland aan verschillende onderdelen 
besteed.  
 

1. Allereerst de kosten van de bedrijfsverplaatsing van het bedrijf van de heer B. Nijland (Postweg 8 Saasveld) 
naar een perceel op het industrieterrein Echelpoel te Weerselo, e.e.a. op basis van de concrete toezegging 
van de gemeente Dinkelland dat deze kosten in dit specifieke geval kunnen worden gezien als een investering 
in ruimtelijke kwaliteit. 
 
Volgens een berekening van de heer Paus van Westerhof Wilderink & Paus Consultancy (zie bijlage) bedragen 

de totale kosten van bedrijfsverplaatsing € 61.150,-. Het gaat hier om de kosten voor demontage, 
leidingwerk met montage, kraan en transport ten behoeve van verplaatsing, loodgieterswerk / 
dakdoorvoeren, huur hoogwerker / rolsteiger, infrastructuur (telefoon/computer e.d.), reclameaanpassingen 
en de inzet van eigen personeel c.q. omzetderving.  

 
2. Vervolgens de fysieke inrichting van erf aan de Tipweg 3 in Saasveld met o.a. de aanleg van groene 

elementen. Deze kosten zijn door Bijkerk C.S. Tuin- en Landschapsarchitecten geraamd op € 5.882,46 
(inclusief BTW). Voor een verdere specificatie van deze berekening wordt verwezen naar de bijgevoegde 
beplantingslijst met kostenraming. 
 
Ook de meerkosten van de beoogde herbestrating met waaltjes (ten opzichte van een herbestrating met 

betonklinkers) van de Tipweg en het aansluitende erf ter hoogte van de Tipweg 3 en de nieuwe Rood voor 
Rood woning worden gezien als een investering in ruimtelijke kwaliteit. In totaal moet er een oppervlakte van 
circa 550 m2 erf herbestraat c.q. bestraat worden (zie hiervoor de vormgeving van het erf zoals aangegeven 
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op de bijlage van Bijkerk C.S. Tuin- en Landschapsarchitecten met het inrichtingsplan). Uitgaande van een 

gecombineerde aanschaf- en legprijs van waaltjes € 30/ m2 versus een gecombineerde aanschaf- en legprijs 
van betonklinkers van € 10,- / m2 betekent dit een investering in ruimtelijke kwaliteit van € 11.000,-. 

 
3. Daarnaast kunnen ook de plan- c.q. advieskosten (kosten Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV, Bijkerk C.S. 

Tuin- en Landschapsarchitecten, taxateur Tijink e.d.) en de legeskosten van de gemeente worden gerekend 

tot de ruimtelijke investering, in totaal een bedrag van € 38.669,- als volgt opgebouwd: 
 
- Advieskosten Ad Fontem BV/Bijkerk C.S.      € 25.000,00 
- kosten taxateur Tijink          €   3.000,00 
- legeskosten Rood voor Rood       €   8.323,20 

  ---------------- 

- Totaal (incl. BTW)        € 36.323,20  
 
 
Door dit alles komt de investering van Nijland in de ruimtelijke kwaliteit op het volgende neer: 
 

- Kosten bedrijfsverplaatsing meubelmakerij Postweg 8    € 61.150,- 

- Fysieke inrichting / aankleding plangebied      € 16.882,46 
- Plankosten / advieskosten / legeskosten (raming)     € 36.323,20  

  ------------------ 
- Totale investering ruimtelijke kwaliteit (incl. BTW)     € 114.335,66 

 

Noot: in dit specifieke geval – waarin in afwijking van een reguliere deelname aan de Rood voor Rood regeling niet één 
maar twee bouwkavels worden toegekend – dient aangetoond te worden dat de gemeentelijke toekenning van een 2e 
rood voor rood bouwkavel noodzakelijk is voor het bekostigen van de sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde. Uit bovenstaande blijkt dat dit inderdaad het geval is: alle sloopkosten en 30% van de 
gecorrigeerde vervangingswaarden van de sloopstallen bij elkaar optellende laat zien dat de kosten voor deelname aan 
de Rood voor Rood regeling voor Nijland uitkomen op een bedrag van € 149.874,30, als volgt tot stand gekomen: 

 
- Totale sloopkosten  € 82.035,-  
- Totale gecorrigeerde vervangingswaarde (30%)  € 67.839,30 

 
Indien de initiatiefnemer voor een dergelijk project slechts beloond zou worden met de toekenning van één bouwkavel 
(oftewel een waardestijging van zijn perceel van € 95.000,-, tot stand gekomen door de toekenning van één kavel van 

1.000 m2 met een waarde van € 140.000,- minus de kosten van het bouwrijp daarvan (€ 15.000) minus de kosten 
van de huidige ondergrond (€ 30.000,-), zou dit leiden tot een niet-rendabel en dus niet realiseerbaar project; de 
opbrengsten (€ 95.000,-) zouden dan immers bij lange na niet opwegen tegen de opbrengsten van deelname aan de 
Rood voor Rood regeling (€ 149.874,30) en het project zou nimmer tot stand komen. 
 

 
5.5  Conclusie 
De door Nijland geplande investering in ruimtelijke kwaliteit van € 114.335,66 overstijgt de voor hem minimaal 
vereiste investering in ruimtelijke kwaliteit van € 55.125,70.  
 
Omdat ook voor het overige aan alle andere voorwaarden voor deelname aan de Rood voor Rood regeling wordt 

voldaan, kan geconcludeerd worden dat met onderhavig plan recht wordt gedaan aan de uitgangspunten die voor de 
gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel ten grondslag hebben gelegen aan de formulering van het Rood voor 
Rood beleid.  
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oud landschap jonglandschap

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

Er kunnen zowel traditionele als meer moderne architectonische types gereali-
seerd worden. De bebouwing is vooral heel eenvoudig van vorm. Het belangrijkste 
kenmerk is de grote, met pannen gedekte zadelkap in antraciet of (oud) rood, met 
rechte topgevelbeëindiging. Woningen hebben een duidelijke voor- en 
achterzijde, waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde naar de weg of 
het landschap gericht is.  De detaillering is met name heel sober en strak, waarbij in het 
veenontgingenlandschap van oudsher meer aandacht voor gevelindeling en detail is. 
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Criterium: aan- en uitbouwen aan woningen ondergeschikt aan de hoofdvorm en/of in lijn met de architectuur van het geheel vormgegeven 
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Criterium: hoofdvorm als uitgangspunt nemen en transformaties ondergeschikt
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Criterium: evenwichtige gevelopbouw die gebaseerd is op de karakteristieken van de locatie (landschapstype en erf), een sobere detaillering en onderscheid tussen de uitstraling van hoofd- en (vrijstaand) bijgebouw.
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gevelmaterialen (voor woningen en bijgebouwen): diverse aardtinten metselwerk 
(uitgezonderd lichte tinten), hout (naturel of een donkere kleur); zink (mat)  

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

glas kan op diverse manieren 
worden toegepast  

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

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

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

Traditionele uitwerking: 

Eigentijdse uitwerking:



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

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

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

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

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

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

Veel succes met uw plannen!

hoe kunt u deze inspiratiefolder gebruiken?

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

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

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

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

Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium, voordat u een 
aanvraag om omgevingsvergunning indient, gebruik te maken van het spreekuur 
van de stadsbouwmeester bij de gemeente. Dit kan al met een eerste schets van 
het gekozen erftype en hoofdvorm van de gebouwen aan de hand van de inspira-
tiebeelden in deze folder. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de publieksbalie 
van de gemeente.
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Building Design 
Architectuur op een deel van het terrein aan de Tipweg 3 in Saasveld door Kruse Milieu BV is 
uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw op de locatie. In het kader van de 
aanvraag van de bouwvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de 
bodemkwaliteit. 
 
De doelstelling van het onderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken 
geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in 
gehaltes boven de streefwaarde of het geldende achtergrondgehalte.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de (gecorrigeerde) 
achtergrondwaarden (AW 2000) of de geldende achtergrondwaarden (indien deze door de 
betreffende gemeente zijn vastgesteld) en de interventiewaarden om vast te stellen of er al 
dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in het grondwater gemeten gehalten worden 
vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Tipweg 3, op circa 1.5 kilometer ten westen van de 
bebouwde kom van Saasveld. Het terrein heeft de coördinaten x = 250.1 en y = 483.3. De 
kadastrale gegevens zijn bij ons bureau niet bekend.  
 
Bebouwing en verharding 
De locatie is gelegen op circa 1,5 kilometer ten westen van de bebouwde kom van Saasveld. 
Op de locatie bevindt zich een boerderij (woning) met drie schuren. De drie schuren zullen 
worden gesloopt. Rondom de bebouwing bevindt zich deels een verharding, bestaande uit 
klinkers. Op de locatie is de nieuwbouw van een slagerij en een schuur gepland. De projectie 
van de nieuwbouw van de slagerij beslaat deels de huidige, drie te slopen schuren. De 
projectie van de nieuwbouw van de schuur is onbebouwd. Het overige deel van de 
onderzoekslocatie (waaronder tevens is onbebouwd en deels verhard met klinkers en deels 
onverhard (braakliggend / tuin).  
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen om op korte termijn een nieuwe slagerij en een nieuwe schuur te bouwen. De 
projectie van de nieuwbouw van de slagerij bestaat voor een deel uit de huidige drie te slopen 
schuren. In het kader van de aanvraag van de bouwvergunning dient onderzoek te worden 
uitgevoerd naar de bodemkwaliteit van het terreindeel waar de nieuwbouw plaats zal vinden. 
De onderzoekslocatie omvat circa 930 m². 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en op de tweede schets zijn de 
boorlocaties weergegeven. 
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever en bij de heer H. 
Baars van de gemeente Dinkelland. De volgende informatie is verzameld: 
 
- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor 

werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 
- Voor zover bekend is er op het te bebouwen terreindeel nooit sprake geweest van opslag in 

tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. 
- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 
- Er is nog niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein. 
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich circa 15 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort 

tot de formatie van Twente. Deze laag is 10 meter dik. Het doorlatend vermogen is naar 
schatting 100 m²/dag. 

- De grondwaterspiegel bevindt zich ongeveer 1.0 meter onder het maaiveld. Het freatische 
grondwater stroomt in west-noordwestelijke richting met een verhang van circa 1 m/km. 

- Er bevindt zich geen waterwingebied of omvangrijk oppervlaktewater in de directe omgeving 
van het terrein, waarvan invloed wordt verwacht op de lokale stand en stromingsrichting van 
het freatische grondwater. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

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

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

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

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit 
NEN 5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en 
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001 en 2002, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terreindeel van circa 930 m² worden in totaal 6 boringen verricht, waarvan 4 tot 0.50 
meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor het meten van het 
grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één diepe boring 
overeenkomstig NVN 5766 afgewerkt tot peilbuis. De peilbuis wordt zoveel mogelijk 
stroomafwaarts op de onderzoekslocatie geplaatst. Wanneer binnen 5.0 meter onder het 
maaiveld geen grondwaterhoudende bodemlaag wordt aangetroffen, blijft het plaatsen van 
een peilbuis achterwege. 
 
De boringen worden over het te onderzoeken terreindeel verdeeld. Van elke boring wordt de 
samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104.  
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Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Chemische analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door ACMAA BV te Hengelo, een door de Raad 
voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor het uitvoeren van deze analyses worden in een 
verkennend onderzoek van deze omvang drie (meng)monsters samengesteld, te weten: 
 
Bovengrond 
Mengmonster uit de boringen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (diepte 0 tot 0.5 meter). 
 
Ondergrond 
Mengmonster uit de boringen 1 en 2 (diepte 0.5 tot 2.0 meter). 
 
Grondwater 
Grondwatermonster uit peilbuis 1.  
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In de onderstaande 
tabel is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Chemisch analysepakket per monster. 

Monster Chemisch analysepakket 

Bovengrond 
Ondergrond 

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

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

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

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

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

- Van de monstertrajecten kan worden afgeweken als de boorbeschrijvingen hiertoe 
aanleiding geven. 

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

4.1 Algemeen 
 
De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld aan de hand van de gecorrigeerde 
achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen in de bodem uit de 
“Circulaire bodemsanering 2006” van het ministerie van VROM. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als in een (meng)monster een component 
aanwezig is met een concentratie hoger dan de gecorrigeerde achtergrondwaarde. Voor een 
aantal stoffen kan de detectiegrens bepalend zijn voor de achtergrondwaarde of streefwaarde. 
De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van de onderzochte stoffen in de bodem 
aanwezig is met een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in januari en februari 2009 uitgevoerd door de heer J. Hartman. 
De veldwerker is conform SIKB BRL 2000 gecertificeerd en erkend. Er zijn op 28 januari 2009 
zes boringen verricht met behulp van een Edelmanboor. De situering van de monsterpunten is 
weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot 1.0 meter min 
maaiveld (m-mv) is overwegend matig fijn, zwak siltig, zwak humeus zand opgeboord. Van 1.0 
tot 3.0 m-mv is matig fijn zand aangetroffen. Hieronder is tot einde boordiepte (3.30 m-mv) 
uiterst fijn, sterk siltig zand opgeboord. In een aantal boringen zijn oer- en/of roesthoudende 
lagen aangetroffen. Er zijn in de bovengrond van boringen 1 en 6 sporen puin aangetroffen. 
Voor het overige zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen, die duiden op de 
aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Boring 1 is doorgezet tot circa 3.3 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een 
filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het 
filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter 
is een filterkous aangebracht; de filterdiepte is 2.3 tot 3.3 m-mv. Er is bentoniet in het boorgat 
gestort om directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het 
boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is uit de peilbuis drie 
keer de natte boorgatinhoud opgepompt.  
 
Op 4 februari 2009 is de peilbuis opnieuw grondig doorgepompt voor het nemen van het 
grondwatermonster. De gemeten grondwaterstand in peilbuis 1 was 1.60 m-mv; de zuurgraad 
(pH) van het grondwater was 6.8 en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) bedroeg 210 
μS/cm. De waarden voor de pH en de EC worden als normaal beschouwd. De toestroming 
van grondwater naar peilbuis 1 is als matig te kwalificeren.  
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4.3 Resultaten van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, wat betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in individuele 
monsters. 
 
Opgemerkt dient te worden dat de gehalten lutum en organische stof in de boven- en 
ondergrond niet analytisch zijn bepaald. In het analyserapport van ACMAA BV in bijlage III 
worden derhalve geen achtergrond - en interventiewaarden gegeven. Door ons bureau is een 
toetsing uitgevoerd, waarbij de ondergrenzen voor de correcties zijn gehanteerd (2% lutum en 
2% organische stof). De resultaten van deze toetsing zijn eveneens opgenomen in bijlage III.  
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage III. In de grond en het grondwater zijn een 
aantal (zeer) licht verhoogde concentraties aangetoond, die zijn weergegeven in tabel  2.  
 
Tabel 2: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Aangetroffen 
concentratie 

Achtergrondwaarde 
of Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond Kobalt 
Lood 

9.2 
49 

4.3 
32 

54 
337 

Ondergrond Kobalt 5.8 4.3 54 

Grondwater Barium 53 50 625 
 
In de derde kolom van tabel 2 wordt de volgende codering toegepast: 
Cursief  :  Overschrijding van de achtergrondwaarde of streefwaarde. 
Onderstreept :  Overschrijding van de tussenwaarde. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele (zeer) lichte verontreinigingen 
aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de 
analyseresultaten. 
 
Boven- en ondergrond - Kobalt en lood 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen niet 
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing (en 
bewoning). De oorzaak voor de (zeer) licht verhoogde metalengehalten is niet direct 
verklaarbaar, doch kan mogelijk worden gezocht in de aangetoonde puindeeltjes in de 
bovengrond van boringen 1 en 6. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is 
het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Grondwater - Barium 
Het aangetoonde verhoogde bariumgehalte in het grondwater is mogelijk te wijten aan een 
(natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn roesthoudende lagen 
waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. In het 
grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen voorkomen. 
Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een nader 
onderzoek niet noodzakelijk. 
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5  Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Building Design Architectuur is in een verkennend bodemonderzoek de 
bodem op een terreindeel ter grootte van circa 930 m² aan de Tipweg 3 te Saasveld 
onderzocht. Op de onderzoekslocatie bevindt zich een woning en drie schuren. De aanleiding 
voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag voor een bouwvergunning in verband 
met de voorgenomen nieuwbouw van een slagerij en een schuur.  
 
Het terrein is beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er 6 boringen verricht, waarvan één tot 
3.3 meter diepte. Er is één boring afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem voorname-
lijk bestaat uit matig fijn zand. Zintuiglijk zijn in de bovengrond van enkele boringen 
puindeeltjes aangetroffen. Voor het overige zijn geen bodemvreemde materialen 
waargenomen, die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Door de 
veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. Het freatische 
grondwater is in peilbuis 1 aangetroffen op 1.60 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond is (zeer) licht verontreinigd met kobalt en lood; 
- de ondergrond is zeer licht verontreinigd met kobalt; 
- het grondwater is zeer licht verontreinigd met barium. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de grond en in het grondwater zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen aangetoond. Voor 
een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. 
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen reden om een nader 
onderzoek uit te voeren. 
 
Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet 
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. 
 
Bij de geplande nieuwbouw komt in de toekomst mogelijk grond vrij. Afvoer van de grond dient 
te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en de voorschriften van het bevoegd gezag (de 
ontvangende gemeente). 
 
De onderzochte bovengrond is als gevolg van het licht verhoogde kobaltgehalte niet 
multifunctioneel toepasbaar, maar dient te worden verwerkt in gebieden met een 
gebruiksklasse wonen. Aanbevolen wordt de grond na ontgraving her te gebruiken op de 
locatie (bijvoorbeeld om een lager gelegen terreindeel op te hogen). 
 
Opgemerkt dient te worden dat voorliggend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de 
nieuwbouw en dat de bemonstering derhalve niet geheel voldoet aan het Besluit 
bodemkwaliteit. De resultaten van dit bodemonderzoek kunnen in het licht van het Besluit 
bodemkwaliteit door het bevoegd gezag als ‘overig bewijsmateriaal’ worden geaccepteerd. Het 
is echter niet uitgesloten dat het bevoegd gezag bij grondafvoer eist dat de grond nogmaals 
wordt bemonsterd en geanalyseerd volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit. 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
nieuwbouw, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik. 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek 
is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel 
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Tijdens een verkennend onderzoek 
worden namelijk slechts een beperkt aantal boringen verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of 
aangrenzende percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie (1:25000) 

Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties (1:500) 
 
 

 





Building Design Architectuur

:  09000810
:  1:500 (A4-formaat)
:  Februari 2009

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren
www.krusegroep.nl

0546 - 631153
0546 - 632139

Tel:
Fax:

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

N
Tipweg 3
7597 NJ  Saasveld

Verkennend bodemonderzoek

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte
= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



Projectcode: 09000810 Lokatie: Tipweg 3 - SaasveldOpdrachtgever: Building Design Architectuur

Boring: 1
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donker beigebruin

25

Zand, matig fijn, sterk 
teelaardehoudend, sporen puin, 
zwak wortelhoudend, bruinbeige

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
bruinzwart, oude maaiveld

100

Zand, matig fijn, sporen roest, 
geelbeige

200

Zand, matig fijn, grijsbeige

300

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs

330

Boring: 2
0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
donker beigebruin

100

Zand, matig fijn, matig 
roesthoudend, sporen oer, 
roodgeel120

Zand, matig fijn, sporen roest, 
geelbeige

200

Boring: 3
0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen grind, 
donkerbruin

50

Boring: 4
0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, donker 
beigebruin

50

Boring: 5
0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, witbeige, 
ophoogzand20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen oer, 
bruinzwart

50

Zand, matig fijn, sporen 
teelaarde, bruinbeige60

Boring: 6
0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, sporen roest, 
geelbeige, ophoogzand

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen oer, sporen puin, 
bruinbeige60



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



Parameter Eenheid 1 2Intern ref.nr.

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

S Droge stof % (m/m) 86,7 90,3DIV-DS-G01

METALEN

Destructie + +

S Barium mg/kg ds 22 <5,0ICP-BEP-01

S Cadmium mg/kg ds <0,4 <0,4ICP-BEP-01

S Cobalt mg/kg ds 9,2 5,8ICP-BEP-01

S Koper mg/kg ds 7,9 <5,0ICP-BEP-01

S Kwik mg/kg ds <0,2 <0,2FIMS-Hg-01

S Lood mg/kg ds 49 <5,0ICP-BEP-01

S Molybdeen mg/kg ds <3,0 <3,0ICP-BEP-01

S Nikkel mg/kg ds 5,1 <5,0ICP-BEP-01

S Zink mg/kg ds 27 6,1ICP-BEP-01

MINERALE OLIE GC

S Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 <50GC3-OLIE-01

S Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20 <20GC3-OLIE-01

S Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20 <20GC3-OLIE-01

S Fractie C22 - C30 mg/kg ds 21 <20GC3-OLIE-01

S Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 <20GC3-OLIE-01

Chromatogram + -GC3-OLIE-01

PCB

S PCB_28 µg/kg ds <1 <1LV-GCMS-01

S PCB_52 µg/kg ds <1 <1LV-GCMS-01

S PCB_101 µg/kg ds <1 <1LV-GCMS-01

S PCB_118 µg/kg ds <1 <1LV-GCMS-01

S PCB_138 µg/kg ds <2 <1LV-GCMS-01

S PCB_153 µg/kg ds <1 <1LV-GCMS-01

S PCB_180 µg/kg ds <1 <1LV-GCMS-01

S Som 6 PCB's (STI) µg/kg ds <7 <6LV-GCMS-01

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Kruse Milieu B.V.

Aanvrager Ir. P.N. Haverkort

Opdrachtgever:

:

:

Zie volgende pagina

Adres Postbus 51:

Postcode en plaats 7650 AB Tubbergen:

Pagina: 1 van 3

Opdrachtcode 09000810G1

Rapportnummer EA90200324

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. BDA - Saasveld:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 28-01-2009

Startdatum 28-01-2009

:

:

Datum rapportage 04-02-2009:

Resultaten:

Nr.

1

2

Labnr.

SA90103023

SA90103024

Monsteromschrijving

Bovengrond - Boring 1 t/m 6

Ondergrond - Boring 1 en 2

Monstersoort

Grond

Grond

Datum bemonstering

28-01-2009

28-01-2009

AS 3000



Parameter Eenheid 1 2Intern ref.nr.

PCB

S Som 7 PCB's (Balls.) µg/kg ds <8(1) <7LV-GCMS-01

PAK(10)

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

S Fenanthreen mg/kg ds 0,17 <0,05HPLC-PAK-02

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

S Fluorantheen mg/kg ds 0,32 <0,05HPLC-PAK-02

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,13 <0,05HPLC-PAK-02

S Chryseen mg/kg ds 0,15 <0,05HPLC-PAK-02

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,08 <0,05HPLC-PAK-02

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,13 <0,05HPLC-PAK-02

S Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,08 <0,05HPLC-PAK-02

S Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds 0,14(2) <0,05HPLC-PAK-02

S Som PAK 10 (R1) mg/kg ds 1,2 <0,50HPLC-PAK-02

S Som PAK 10 (R2) mg/kg ds 1,3(3) 0,35HPLC-PAK-02

Q = door RvA geaccrediteerd.

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

R1 = Sommatie volgens SIKB AS3000 paragraaf 2.5 zonder factor 0,7.

R2 = Sommatie volgens SIKB AS3000 paragraaf 2.5 met factor 0,7.

Opmerkingen:

1 = Vanwege de aard van het monster en de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd. Indien de komponent

aanwezig is zal de concentratie niet meer bedragen dan de aangegeven rapportagegrens.

2 = Het is moeilijk om deze komponent te kwantificeren omdat het monster storende verbindingen bevat. Het opgegeven gehalte dient daarom

als een indikatieve waarde te worden beschouwd.

3 = Het gehalte is opgebouwd uit verschillende parameters waarvan 1 of meer gehaltes als indicatief zijn gerapporteerd. Derhalve dient men bij

deze som-parameter hiermee rekening te houden.

Opmerking monster SA90103023:

Bovengrond - Boring 1 t/m 6:

   1 (25-70) AM3753108

   1 (70-100) AM375334E

   2 (0-50) AM374790J

   2 (50-100) AM374775M

   3 (0-50) AM375330A
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Opdrachtgever:

:
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Pagina: 2 van 3
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1
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Labnr.

SA90103023
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Monsteromschrijving

Bovengrond - Boring 1 t/m 6

Ondergrond - Boring 1 en 2

Monstersoort

Grond

Grond

Datum bemonstering

28-01-2009

28-01-2009

AS 3000



   4 (0-50) AM375329I

   5 (7-55) AM375332C

   6 (7-57) AM375272F

Opmerking monster SA90103024:

Ondergrond - Boring 1 en 2:

   1 (110-160) AM375322B

   2 (100-150) AM374786O

   2 (150-200) AM374785N

 

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

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

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

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Kruse Milieu B.V.

Aanvrager Ir. P.N. Haverkort

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 51:

Postcode en plaats 7650 AB Tubbergen:

Pagina: 3 van 3

Opdrachtcode 09000810G1

Rapportnummer EA90200324

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. BDA - Saasveld:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 28-01-2009

Startdatum 28-01-2009

:

:

Datum rapportage 04-02-2009:

Resultaten:

Nr.

1

2

Labnr.

SA90103023

SA90103024

Monsteromschrijving

Bovengrond - Boring 1 t/m 6

Ondergrond - Boring 1 en 2

Monstersoort

Grond

Grond

Datum bemonstering

28-01-2009

28-01-2009

AS 3000



Parameter Eenheid 1Intern ref.nr.

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

METALEN

S Barium µg/l 53ICP-BEP-01

S Cadmium µg/l <0,3ICP-BEP-01

S Kobalt µg/l <2,0ICP-BEP-01

S Koper µg/l <5,0ICP-BEP-01

S Kwik µg/l <0,05Met-Hg-01

S Lood µg/l <5ICP-BEP-01

S Molybdeen µg/l <5,0ICP-BEP-01

S Nikkel µg/l <5ICP-BEP-01

S Zink µg/l 48ICP-BEP-01

VLUCHT.ARO.KOOLW.STOFFEN

S Benzeen µg/l <0,20GC-MS-01

S Tolueen µg/l <0,20GC-MS-01

S Ethylbenzeen µg/l <0,20GC-MS-01

S Xyleen (som meta + para) µg/l <0,10GC-MS-01

S 2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l <0,10GC-MS-01

S Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0,20GC-MS-01

S Xylenen (som) µg/l 0,14GC-MS-01

S Naftaleen µg/l <0,20GC-MS-01

MINERALE OLIE

S Minerale olie C10 - C40 µg/l <50GC3-OLIE-01

S Minerale olie C10 - C12 µg/l <50GC3-OLIE-01

S Minerale olie C12 - C22 µg/l <50GC3-OLIE-01

S Minerale olie C22 - C30 µg/l <50GC3-OLIE-01

S Minerale olie C30 - C40 µg/l <50GC3-OLIE-01

Chromatogram -

VLUCHTIGE ORG.HALOG.VERB.

S Vinylchloride µg/l <0,10GC-MS-01

S 1,1-Dichlooretheen µg/l <0,10GC-MS-01
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Grondwater - Peilbuis 1
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Grondwater

Datum bemonstering

04-02-2009

AS 3000



Parameter Eenheid 1Intern ref.nr.

VLUCHTIGE ORG.HALOG.VERB.

S Dichloormethaan µg/l <0,50GC-MS-01

S Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,50GC-MS-01

S 1,1-Dichloorethaan µg/l <0,50GC-MS-01

S Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,50GC-MS-01

S Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,10GC-MS-01

S 1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,10GC-MS-01

S Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,10GC-MS-01

S 1,2-Dichloorethaan µg/l <0,10GC-MS-01

S 1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,10GC-MS-01

S Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,10GC-MS-01

S 1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,10GC-MS-01

S 1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,10GC-MS-01

S Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,10GC-MS-01

S 1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,10GC-MS-01

S Tribroommethaan (Bromoform) µg/l <0,50GC-MS-01

S Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l 0,70GC-MS-01

S Dichloorpropanen (som) µg/l 0,21GC-MS-01

Q = door RvA geaccrediteerd.

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

Opmerking monster M090200027 (Grondwater - Peilbuis 1):

1 230 330 AC447106

1 230 330 AC303752

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

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

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

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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Opdrachtgever Kruse Milieu B.V.
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Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 51:

Postcode en plaats 7650 AB Tubbergen:
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Opdrachtcode 09000810
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Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. BDA - Saasveld:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 04-02-2009

Startdatum 04-02-2009

:

:

Datum rapportage 09-02-2009:

Resultaten:

Nr.

1

Labnr.

M090200027

Monsteromschrijving

Grondwater - Peilbuis 1

Monstersoort

Grondwater

Datum bemonstering

04-02-2009

AS 3000



Opdrachtcode: 09000710 
Project: BDA - Saasveld 
 
SA90103021 GROND Bovengrond - Boring 11 t/m 16 
 
Parameter Eenheid */- Gemeten 

concentratie 
A T I 

MVB. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  85.5    
METALEN       
Destructie   +    
Barium mg/kg ds - 15 49 143 237 
Cadmium mg/kg ds - <0.4 0.35 4.0 7.6 
Cobalt mg/kg ds - <3.0 4.3 29 54 
Koper mg/kg ds - 9.4 19 56 92 
Kwik mg/kg ds - <0.2 0.10 13 25 
Lood mg/kg ds - 13 32 184 337 
Molybdeen mg/kg ds - <3.0 1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 12 23 34 
Zink mg/kg ds - 41 59 181 303 
MINERALE OLIE GC       
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 38 519 1000 
Fractie C10 - C12 mg/kg ds  <20    
Fractie C12 - C22 mg/kg ds  <20    
Fractie C22 - C30 mg/kg ds  <20    
Fractie C30 - C40 mg/kg ds  <20    
Chromatogram   -    
PCB       
PCB_28 µg/kg ds  <1    
PCB_52 µg/kg ds  <1    
PCB_101 µg/kg ds  <1    
PCB_118 µg/kg ds  <1    
PCB_138 µg/kg ds  <1    
PCB_153 µg/kg ds  <1    
PCB_180 µg/kg ds  <1    
Som 6 PCB's (STI) µg/kg ds  <6    
Som 7 PCB's (Balls.) µg/kg ds - <7 4.0 102 200 
PAK(10)       
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  <0.05    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.06    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Chryseen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0.05    
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds  <0.05    
Som PAK 10 (R1) mg/kg ds  <0.50    
Som PAK 10 (R2) mg/kg ds - 0.35 1.5 21 40 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. 



Opdrachtcode: 09000710 
Project: BDA - Saasveld 
 
SA90103022 GROND Ondergrond - Boring 11 en 12 
Parameter Eenheid */- Gemeten 

concentratie 
A T I 

MVB. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  90.5    
METALEN       
Destructie   +    
Barium mg/kg ds - <5.0 49 143 237 
Cadmium mg/kg ds - <0.4 0.35 4.0 7.6 
Cobalt mg/kg ds - <3.0 4.3 29 54 
Koper mg/kg ds - <5.0 19 56 92 
Kwik mg/kg ds - <0.2 0.10 13 25 
Lood mg/kg ds - <5.0 32 184 337 
Molybdeen mg/kg ds - <3.0 1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 12 23 34 
Zink mg/kg ds - <5.0 59 181 303 
MINERALE OLIE GC       
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 38 519 1000 
Fractie C10 - C12 mg/kg ds  <20    
Fractie C12 - C22 mg/kg ds  <20    
Fractie C22 - C30 mg/kg ds  <20    
Fractie C30 - C40 mg/kg ds  <20    
Chromatogram   -    
PCB       
PCB_28 µg/kg ds  <1    
PCB_52 µg/kg ds  <1    
PCB_101 µg/kg ds  <1    
PCB_118 µg/kg ds  <1    
PCB_138 µg/kg ds  <1    
PCB_153 µg/kg ds  <1    
PCB_180 µg/kg ds  <1    
Som 6 PCB's (STI) µg/kg ds  <6    
Som 7 PCB's (Balls.) µg/kg ds - <7 4.0 102 200 
PAK(10)       
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  <0.05    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Chryseen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0.05    
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds  <0.05    
Som PAK 10 (R1) mg/kg ds  <0.50    
Som PAK 10 (R2) mg/kg ds - 0.35 1.5 21 40 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. 



Opdrachtcode: 09000710 
Project: BDA - Saasveld 
 
M090200026 GRONDWATER Grondwater - Peilbuis 11 
Parameter Eenheid */- Gemeten 

concentratie 
S T I 

MVB. SIKB AS3000   +    
METALEN       
Barium µg/l * 54 50 338 625 
Cadmium µg/l - <0.3 0.40 3.2 6.0 
Kobalt µg/l - <2.0 20 60 100 
Koper µg/l - 5.4 15 45 75 
Kwik µg/l - <0.05 0.050 0.18 0.30 
Lood µg/l - <5 15 45 75 
Molybdeen µg/l - <5.0 5.0 153 300 
Nikkel µg/l - <5 15 45 75 
Zink µg/l - 16 65 433 800 
VLUCHT.ARO.KOOLW.STOFFEN       
Benzeen µg/l - <0.20 0.20 15 30 
Tolueen µg/l - <0.20 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen µg/l - <0.20 4.0 77 150 
Xyleen (som meta + para) µg/l  <0.10    
2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l  <0.10    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l - <0.20 6.0 153 300 
Xylenen (som) µg/l - 0.14 0.20 35 70 
Naftaleen µg/l - <0.20 0.010 35 70 
MINERALE OLIE       
Minerale olie C10 - C40 µg/l - <50 50 325 600 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <50    
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <50    
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <50    
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <50    
Chromatogram   -    
VLUCHTIGE ORG.HALOG.VERB.       
Vinylchloride µg/l - <0.10 0.010 2.5 5.0 
1,1-Dichlooretheen µg/l - <0.10 0.010 5.0 10 
Dichloormethaan µg/l - <0.50 0.010 500 1000 
Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0.50    
1,1-Dichloorethaan µg/l - <0.50 7.0 454 900 
Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l - <0.50 0.010 10 20 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l - <0.10 6.0 203 400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l - <0.10 0.010 150 300 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l - <0.10 0.010 5.0 10 
1,2-Dichloorethaan µg/l - <0.10 7.0 204 400 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    
Trichlooretheen (Tri) µg/l - <0.10 24 262 500 
1,2-Dichloorpropaan µg/l - <0.10 0.80 40 80 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l - <0.10 0.010 65 130 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l - <0.10 0.010 20 40 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    
Tribroommethaan (Bromoform) µg/l  <0.50    
Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l - 0.70 0.010 10 20 
Dichloorpropanen (som) µg/l - 0.21 0.80 40 80 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2009. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
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datum 30-9-2014
dossiercode    20140930-63-9640

Geachte heer/mevrouw J. Klompmaker,

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

STANDAARD WATERPARAGRAAF

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

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Bestemmingsplan 'Tipweg 3, Saasveld'.

Waterbeleid

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

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

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

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

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

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

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding



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

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

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

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

Het gebruik van materialen
Er worden in het plan materialen gebruikt waardoor het hemelwater verontreinigd kan raken. Speciale aandacht wordt besteed
aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde
hemelwater te garanderen. Om verontreiniging van het watersysteem te voorkomen adviseert het waterschap om materialen
zoals lood, koper en zink niet te gebruiken als het hemelwater vrij afstroomt naar het watersysteem.

Wetgeving grondwateronttrekking
Er vindt in het plan een grondwateronttrekking plaats. Gezien de verschillende belangen, die partijen hebben bij het grondwater,
is het beheer van het grondwater wettelijk geregeld in de Waterwet. In het kort komt het er op neer dat u voor grote
grondwateronttrekkingen vergunningplichtig bent. Voor kleinere onttrekkingen geldt een meldingsplicht. Neem hiervoor contact
op met het waterschap.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

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

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va 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 2014
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Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet  en 
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Samenvatting 
Er zijn concrete plannen om leegstaande bedrijfsgebouwen op drie locaties te slopen en om 2 nieuwe 

woningen te bouwen op één van deze locaties. Alle locaties zijn gelegen in Saasveld. Om deze 

ontwikkelingen mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Om te onderzoeken 

of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’, dient het voorgenomen initiatief o.a. getoetst te 

worden aan de Flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet. Deze toets kan tevens gebruikt worden 

als voorbereidend onderzoek voor de omgevingsvergunning, onderdeel sloop. Natuurbank Overijssel 

heeft opdracht gekregen om het veldbiologische onderzoek en de toets uit te voeren.  

 

Er is in de plangebieden gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in 

de plangebieden, die door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden 

en of de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren. 

Daarnaast is onderzocht in hoeverre de voorgenomen activiteit negatief effect heeft op beschermde 

natuurgebieden. 

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 van de Flora- en faunawet (verder Ff-wet genoemd) geldt een algemene vrijstelling, idem voor 

soorten van tabel 2 mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Alle soorten van tabel 

3 zijn strikt beschermd, evenals bezette vogelnesten en jaarrond beschermde nesten en nestlocaties.  

 

In het plangebied Noordijkeresweg zijn sporen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een 

Steemarter. Onbekend is of er een vaste verblijf- of voortplantingsplaats in één van de schuren aanwezig 

is. Mits de sloopwerkzaamheden uitgevoerd worden volgens een goedgekeurde gedragscode, hoeft voor 

het wegnemen van deze mogelijk (vaste) verblijfplaats geen ontheffing aangevraagd te worden. Vanuit de 

zorgplicht dienen de schuren buiten de zoogtijd gesloopt te worden. Dat is de periode 1 september-1 

maart.  Er broeden vogels in de stallen. Er zijn geen soorten vastgesteld waarvan het functionele 

leefgebied beschermd is en de nesten jaarrond beschermd zijn. Uitsluitend bezette vogelnesten zijn 

beschermd. De stallen dienen buiten de broedtijd van vogels gesloopt te worden. Dat is de periode 1 

september-1 maart.  

 

Ook in  de beide andere plangebieden zijn oude vogelnesten in en aan gebouwen vastgesteld en aan de 

Tipweg kunnen ook vogels broeden in opgaande beplanting. Er zijn alleen soorten vastgesteld waarvan de 

bezette nesten jaarrond beschermd zijn. De gebouwen en de beplanting dienen buiten de broedtijd 

gesloopt/gerooid te worden. Dat is de periode 1 september-1 maart. De aanwezigheid van een 

verblijfplaats van één of enkele kleine vleermuissoorten, als Gewone dwergvleermuis en/of Ruige 

dwergvleermuis op de locatie Tipweg 3, kan op basis van het uitgevoerde onderzoek niet uitgesloten 

worden. Vervolgonderzoek naar de functionaliteit van het plangebied voor vleermuizen, specifiek of er 

vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn, is wenselijk. Er zijn geen andere beschermde soorten uit tabel 2 en 3 

in de plangebieden vastgesteld. 

 

Geen van de plangebieden liggen in de EHS of een beschermd natuurgebied. Gelet op de aard en omvang 

van de voorgenomen activiteiten wordt geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten geen 

aantoonbaar significant negatief effect hebben op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de nabij 

gelegen EHS en andere beschermde natuurgebieden. Er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning 

aangevraagd te worden, er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden voor het onderdeel 

‘gebiedsbescherming’. 
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1. Inleiding  
Er zijn concrete plannen om leegstaande bedrijfsgebouwen op drie locaties te slopen en om 2 nieuwe 

woningen te bouwen op één van deze locaties. Alle locaties zijn gelegen in Saasveld, gemeente 

Dinkelland. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. 

Om te onderzoeken of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’, dient het voorgenomen initiatief 

o.a. getoetst te worden aan de Flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet. Deze toets kan tevens 

gebruikt worden als voorbereidend onderzoek voor de omgevingsvergunning, onderdeel sloop. 

Natuurbank Overijssel heeft opdracht gekregen om het veldbiologische onderzoek en de toets uit te 

voeren.  

 

Er is in de plangebieden gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in 

de plangebieden, die door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. 

En of de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren. 

Daarnaast is onderzocht in hoeverre de voorgenomen activiteit negatief effect heeft op beschermde 

natuurgebieden. 

 

Het plangebied is eenmaal onderzocht op 9 oktober 2012 om vast te stellen of er beschermde planten en 

dieren aanwezig zijn in het plangebied en of er beschermde nesten, holen of vaste rust- en 

verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voorliggend rapport beschrijft het plangebied, de onderzoeksopzet en de 

resultaten van het onderzoek.  
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2. Situering van het plangebieden 
De plangebieden zijn gesitueerd in Saasveld (gemeente Dinkelland) en liggen allen in het buitengebied. Op 

onderstaande afbeelding wordt de ligging van de drie plangebieden weergegeven. Locatie 1; 

Noordijkeresweg, locatie 2; Postweg 8, locatie 3; Tipweg 3. 

 

 
Situering van de plangebieden en de omgeving. De  plangebieden worden met de cirkel aangeduid. 

 

3. Beschrijving van de plangebieden 
 

3.1 Noordijkeresweg 8 

 

3.1.1 Algemeen 

Het plangebied bestaat uit een deel van een voormalig agrarisch erf. In het plangebied staan twee aan 

elkaar gebouwde varkensstallen. De stallen grenzen aan de zuid- en oostzijde aan het bestaande erf en 

aan de overige zijden aan bos.   

 

In het plangebied kunnen de volgende ecotopen onderscheiden worden:  

• bebouwing.  

 

 

 

 

 

 

1 

2

 

3 
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Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.  

 

 

 

3.1.2 Voorgenomen activiteiten  

De voorgenomen activiteit bestaat uit het slopen van twee stallen.  

 

Concreet bestaat de voorgenomen activiteit uit: 

1. Slopen van de stallen 

 

  

 
Schets van de mogelijke nieuwe situatie.   

 

 

3.1.3 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op beschermde dier- en plantensoorten. 

Hierbij is onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente invloeden die effecten kunnen 

veroorzaken. Dit zijn: 
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Mogelijke tijdelijke invloeden: 

· Geluid en trillingen tijdens de sloopwerkzaamheden; 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

· Mogelijk afname/verdwijnen  van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaarrond 

beschermde nesten; 

· Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

· Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

· Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

 

3.2 Postweg 8 

 

3.2.1 Algemeen 

Het plangebied bestaat uit twee schuren en een oude woning. In de opstallen was een meubelmakerij 

gevestigd. Het grenst aan de voorzijde aan de Postweg, aan de achterzijde aan agrarisch cultuurland en 

aan de oost- en westzijde aan een woonerf.  

 

 

In het plangebied kunnen de volgende ecotopen onderscheiden worden:  

• Bebouwing. 

• Opgaande beplanting (klimop). 

 

 
Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.  

 

 

 

 

3.2.2 Voorgenomen activiteiten  

De voorgenomen activiteit bestaat uit het slopen van alle bebouwing in het plangebied. 

 

Concreet bestaat de voorgenomen activiteit uit: 

1. Slopen van de bebouwing  
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3.2.3 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op beschermde dier- en plantensoorten. 

Hierbij is onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente invloeden die effecten kunnen 

veroorzaken. Dit zijn: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

· Geluid en trillingen tijdens de sloopwerkzaamheden; 

 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

· Mogelijk afname/verdwijnen  van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaarrond 

beschermde nesten; 

· Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

· Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

· Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

 

3.3 Tipweg 3 

 

3.3.1 Algemeen 

Het plangebied bestaat uit een deel van een bestaand woonerf en een deel bos/akker. In het plangebied 

staan een oude stal, een kapschuur en een tot winkel verbouwde schuur. Ten noorden van de bebouwing 

liggen een klein bosje en een akker.  

 

In het plangebied kunnen de volgende ecotopen onderscheiden worden:  

• Bebouwing; 

• akker; 

• Bos.  

 

 
Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.  
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3.3.2 Voorgenomen activiteiten  

De voorgenomen activiteit bestaat uit het slopen van alle bebouwing in het plangebied, het bouwen van 

drie woningen en een boerderijwinkel. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast door middel van 

aanleggen van erfbeplanting.  

 

Concreet bestaat de voorgenomen activiteit uit: 

1. Sloop van bedrijfsgebouwen; 

2. Vellen van houtige opstand; 

2. Bouwrijp maken van de bouwlocaties; 

3. Bouw 3 woningen; 

4. Bouw slagerijwinkel 

 

  

 
Schets van de mogelijke nieuwe situatie.   

 

 

 

 

3.3.3 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op beschermde dier- en plantensoorten. 

Hierbij is onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente invloeden die effecten kunnen 

veroorzaken. Dit zijn: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

· Geluid en trillingen tijdens de sloopwerkzaamheden  

· Geluid en trillingen tijdens de graafwerkzaamheden; 

· Geluid bij grondwerken; 

· Licht tijdens de bouwfase; 

· Trillingen tijdens bouwwerkzaamheden. 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

· Mogelijk afname/verdwijnen  van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaarrond 

beschermde nesten; 

· Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 



9 

 

· Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

· Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 
 

4. Gebiedsbescherming  
 

4.1 Noordijkeresweg 8 

Er worden in het plangebied uitsluitend een aantal stallen gesloopt.  

 

4.1.1 Natura 2000 

Er liggen geen Natura2000-gebieden in een straal van drie kilometer rondom het plangebied (BRON: EL&I 2012, 

WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX).  

 

4.1.2 beschermde natuurmonumenten 

Er liggen geen beschermde natuurmonumenten in een straal van drie kilometer rondom het plangebied. 
(BRON: EL&I 2012, WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX). 

 

4.1.3 EHS 

Het plangebied ligt niet in of grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur. Voorgenomen initiatief heeft 

vanwege de aard van de activiteit en de afstand tussen de EHS en het plangebied geen negatief effect op 

de kernkwaliteiten en/of instandhoudingsdoelen van de EHS. Er is geen vervolgonderzoek nodig. Er hoeft 

geen ontheffing aangevraagd te worden  (BRON: EL&I 2012, WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX). 

 

 

 
Ligging van de EHS ten opzichte van het plangebied. de EHS wordt met de groene contour aangeduid. Het plangebied ligt 

centraal in de cirkel.  

 

4.1.4 wetlands (2005) 

Er liggen geen Wetlands in een straal van drie kilometer rondom het plangebied (BRON: EL&I 2012, 

WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX ). 

 

4.1.5 Conclusie 

Het plangebied ligt niet in of in de invloedsfeer van een beschermd natuurgebied of de EHS.  Op basis van 

de aard en omvang van de voorgenomen activiteit en de afstand tussen het plangebied en beschermde 

natuurgebieden/EHS is er geen sprake van een negatief effect op deze gebieden. Er hoeft geen nader 

onderzoek uitgevoerd te worden, er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning (Natuurbeschermingswet 

1998) aangevraagd te worden.  
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4.2 Postweg 8 

De voorgenomen activiteit bestaat uit het slopen van de aanwezige bebouwing.  

 

4.2.1 Natura 2000 

Op ca. 2,9 km van het plangebied ligt het Natura2000 gebied ‘Lemselermaten’ (BRON: EL&I 2012, 

WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX ). De aanwijzing van dit N2000-gebied bevindt zich in de 

ontwerpfase. Op basis van de voorgenomen activiteit en de afstand tussen het plangebied en het N2000-

gebied ‘Lemselermaten’ wordt verondersteld dat de instandhoudingsdoelen van dit gebied niet negatief 

beïnvloed worden door dit plan. 

 

 
Ligging van N2000-gebieden t.o.v. het plangebied. N2000-gebieden worden met de gele contour aangeduid.  Het plangebied 

ligt centraal in de cirkel.  

 

 

4.2.2 beschermde natuurmonumenten 

Er liggen geen beschermde natuurmonumenten in een straal van drie kilometer rondom het plangebied 

(BRON: EL&I 2012, WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX ).  
 

4.2.3 EHS 

Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de EHS (BRON: EL&I 2012, WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ 

GOOGLEMAPSZOEK.ASPX ). Voorgenomen activiteit (slopen van bebouwing) heeft geen negatief effect om de 

kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit 

beperkt zich tot het plangebied.  

 

 
Ligging van de EHS ten opzichte van het plangebied. Het plangebied met de ster aangeduid.   
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4.2.4 wetlands (2005) 

Er liggen geen Wetlands in een straal van drie kilometer rondom het plangebied (BRON: EL&I 2012, 

WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX ). 

 

4.2.5 Conclusie 

Het plangebied ligt niet in de EHS of een beschermd natuurgebied. Het plangebied grenst aan de zuidzijde 

aan de EHS.  Op basis van de aard en omvang van de voorgenomen activiteit kan gesteld worden dat er 

geen sprake van een negatief effect op deze gebieden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden, er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning (Natuurbeschermingswet 1998) aangevraagd te 

worden.  

 

 

4.3 Tipweg 3 

 

4.3.1 Natura 2000 

Er liggen geen Natura2000-gebieden in een straal van drie kilometer rondom het plangebied (BRON: EL&I 2012, 

WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX ). 

  

4.3.2 beschermde natuurmonumenten 

Er liggen geen beschermde natuurmonumenten in een straal van drie kilometer rondom het plangebied 
(BRON: EL&I 2012, WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX ). 

  

4.3.3 EHS 

Het plangebied ligt niet in of grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur  (BRON: EL&I 2012, 

WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX). Voorgenomen initiatief heeft vanwege de aard van de 

activiteit en de afstand tussen de EHS en het plangebied geen negatief effect op de kernkwaliteiten en/of 

instandhoudingsdoelen van de EHS.  
 

 
Ligging van de EHS ten opzichte van het plangebied. De EHS wordt met de groene contour aangeduid. Het plangebied ligt 

centraal in de cirkel.  

 

 

4.3.4 wetlands (2005) 

Er liggen geen Wetlands in een straal van drie kilometer rondom het plangebied (BRON: EL&I 2012, 

WWW.SYNBIOSYS.ALTERRA.NL/NATURA2000/ GOOGLEMAPSZOEK.ASPX ). 

 

4.3.5 Conclusie 

Het plangebied ligt niet in of in de invloedsfeer van een beschermd natuurgebied of de EHS.  Op basis van 

de aard en omvang van de voorgenomen activiteit en de afstand tussen het plangebied en beschermde 

natuurgebieden/EHS is er geen sprake van een negatief effect op deze gebieden. Er hoeft geen nader 
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onderzoek uitgevoerd te worden, er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning (Natuurbeschermingswet 

1998) aangevraagd te worden.  
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5. Toelichting Flora en faunawet  
 

5.1 Algemeen  

De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse 

planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen 

verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en 

beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om 

beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het 

verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of 

andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen, 

weg te nemen of te verstoren. 

 

De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de 

Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in 

zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan: 

 

• Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in 

het projectgebied; 

• Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve 

effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.  

 

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen 

worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de 

mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op 

welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 

 

 

 

5.2 Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB) 

Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake 

art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en 

vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig. 

 

 

Globaal betekent dit het volgende: 

Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van 

‘zwaarte’:   

 

Tabel 1 : (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te 

worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte 

toets). 

 

Tabel 2 : (soorten als div. orchideeën, vogels) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 

moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor 

andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde 

vogelsoorten: zie 3) 
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Tabel 3 : (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR) 

Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is 

ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’, 

mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld 

in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.  

 

Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ff-

wet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te 

verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet).  Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang 

zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen 

hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of 

standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op 

populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).  

 

De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit 

artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen 

vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of 

plantensoort bieden als voorheen 

 

 

In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van 

het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen 

van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 
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6. Soortenbescherming; het onderzoek 
 

6.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek zijn plangebieden op 9 oktober 2012 eenmalig onderzocht 

op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten 

(geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere aanvullende 

onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder goede weersomstandigheden ( half 

bewolkt, temperatuur ca.16 ℃ , en een zwakke zuidwesten wind).  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

onderdelen: 

• Veldbezoek op 9 oktober september 2012, uitgevoerd door een ervaren veldbioloog; 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• De Zoogdieren van Overijssel (Douma 2011) 

 

 

Flora en vegetatie: 

De plangebieden zijn onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De onderzoeksperiode is 

redelijk geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters 

kan een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van de plangebieden is en of de uitgevoerde 

inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Vogels: 

De plangebieden zijn onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich 

nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het plangebied bevinden. 

De onderzoeksperiode is niet geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogels vast te stellen 

omdat de onderzoeksperiode buiten het broedseizoen plaats vindt. Op basis van de biotoop kan wel een 

goede inschatting gemaakt worden van de potentieel aanwezige soorten, evenals een beoordeling van de 

plangebieden op de aanwezigheid van soorten waarvan nesten, nestplaatsen en het functionele 

leefgebied jaarrond beschermd zijn.  

 

Zoogdieren 

De plangebieden zijn onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. De onderzoeksperiode 

is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren, maar beperkt geschikt voor onderzoek naar 

vleermuizen. Potentieel geschikte verblijfplaatsen van zoogdieren (incl. vleermuizen) in de gebouwen 

worden visueel geïnspecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een endoscoop met minicamera om 

holle ruimtes te inspecteren.  

 

Amfibieën & reptielen 

De plangebieden zijn onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. De onderzoeksperiode is 

beperkt geschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen. Op basis van standplaatsfactoren en 

abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van de plangebieden zijn en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Dagvlinders 

De plangebieden zijn onderzocht op het voorkomen van vlinders. De onderzoeksperiode is zeer beperkt  

geschikt voor onderzoek naar dagvlinders omdat de onderzoeksperiode buiten de vliegtijd van sommige 

soorten ligt. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan wel goed beoordeeld worden 

wat de potentie van de plangebieden zijn en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 

eisen. 
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Libellen 

De plangebieden zijn eenmalig onderzocht op het voorkomen van libellen. De onderzoeksperiode is matig 

geschikt voor onderzoek naar libellen omdat de onderzoeksperiode buiten de vliegtijd van sommige 

soorten ligt. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat 

de potentie van de plangebieden is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Kevers en mieren 

De plangebieden zijn eenmalig onderzocht op het voorkomen van kevers en mieren. De 

onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar kevers en mieren. Op basis van 

standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van de 

plangebieden is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Vissen en kreeftachtigen 

De plangebieden zijn eenmalig onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtigen. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar vissen en kreeftachtigen. Op basis van 

standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van de 

plangebieden is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

 

 

6.2 Verwachting 

Wanneer we kijken naar de landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte bouwmaterialen, 

aard, omvang en gebruik van het plangebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er beschermde soorten 

worden aangetroffen uit de volgende groepen: 

• Vaatplanten; 

• Kevers; 

• Vissen en kreeftachtige;  

• reptielen;  

• Dagvlinders; 

• Libellen;  

• Amfibieën; 

 

 

Het is niet onwaarschijnlijk om soorten uit de volgende soortgroepen aan te treffen: 

• Vogels;  

• Zoogdieren; 

 

 

 

 

6.3 Resultaten  

 

6.3.1 Noordijkeresweg 8 

 

Het plangebied is goed toegankelijk. Het onderzoek is volledig uitgevoerd.  

 

Planten 

In het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. De inrichting en het gevoerde beheer 

maken het plangebied nagenoeg tot een ongeschikte groeiplaats voor bijzondere planten.  

 

 

Broedvogels 
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Er zijn aanwijzingen gevonden die erop duiden dat er vogels in de stallen broeden. Vermoedelijk Kauwen.  

 

Zoogdieren; vleermuizen 

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld en er zijn geen sporen gevonden die op de 

aanwezigheid van een verblijfplaats duiden. Geschikte verblijfplaatsen ontbreken.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

De stal lijkt bezocht te worden door Steenmarters. Holle ruimten tussen dakisolatie en dakbedekking in 

stallen zijn bekende verblijfplaatsen voor deze marters. De functie van de gebouwen voor deze soort is 

onbekend.   

 

Amfibieën & reptielen 

In het plangebied zijn geen amfibieën en reptielen aangetroffen. Er is in het plangebieden geen geschikt 

leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Mogelijk zal een minder zeldzame  soort als gewone pad 

en bruine kikker incidenteel in het plangebied voorkomen.  

 

Dagvlinders 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebieden geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Libellen 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig 

voor beschermde soorten.  

 

Kevers en mieren 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig 

voor beschermde soorten.  

 

Vissen en kreeftachtigen 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig 

voor beschermde soorten.  

 

 

6.3.2 Toetsingskader 

Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een 

ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet 

geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient 

rekening gehouden te worden met jaarrond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette 

vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot 

verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het 

uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet 

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geld een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor het verstoren van soorten uit tabel 

3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een 

ontheffing aangevraagd te worden.  
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6.3.3 Samenvatting wettelijke consequenties 

 

Flora 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 

parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het plangebied en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

(Broed)vogels 

Er broeden vogels in het plangebied. Er broeden alleen soorten in het plangebied waarvan de bezette 

nesten beschermd zijn, niet het functionele leefgebied. De gebouwen dienen buiten de broedtijd gesloopt 

te worden. Dat is de periode 1 september-1 maart.   

 

Zoogdieren; vleermuizen 

Om de voorgenomen ingreep te toetsen op het effect op het leefgebied van vleermuizen, dan moet 

onderscheid gemaakt worden in de functie die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit kan als 

vaste rust-/verblijfplaats of als vast leefgebied. 

 

Functionaliteit als verblijfplaats 

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld. Potentieel geschikte verblijfplaatsen ontbreken in 

het plangebied. Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

Functionaliteit als leefgebied; foerageergebied  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan niets gezegd worden over de functionaliteit van het 

plangebied als foerageergebied. Gelet op de huidige karakteristieken van het plangebied (twee stallen), is 

het aannemelijk dat het plangebied niet van belang is als foerageergebied voor vleermuizen. De 

voorgenomen activiteit zal niet leiden tot het aantasten van het functionele leefgebied van soorten. 

Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

 

Functionaliteit als leefgebied; vliegroutes  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan niets gezegd worden over de functionaliteit van het 

plangebied als vliegroute. Vanwege de aard van de werkzaamheden wordt de beoogde ingreep niet 

gezien als een (significant aantoonbare) aantasting van mogelijke vliegroutes van vleermuizen. Er worden 

geen doorgaande lijnvormige structuren doorsneden, verwijderd of aan de andere kant negatief 

beïnvloed (bijv. door licht). Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht.   

 

 

Zoogdieren; grondgebonden soorten 

Mogelijk komt de Steenmarter in het plangebied voor. Het is onbekend of de schuren als verblijfplaats 

gebruikt worden. De Steenmarter staat vermeld in tabel 2 van de Ff-wet. Mits de sloopwerkzaamheden 

worden uitgevoerd volgens een door met ministerie goedgekeurde gedragscode, dan is er een vrijstelling 

voor het aanvragen van een ontheffing. Om invulling te geven aan de zorgplicht, dienen de schuren 

gesloopt te worden in de periode dat de marters zich niet voortplanten. De gestelde sloopperiode bij 

broedvogels voldoet daaraan. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht 

 

 

Amfibieën en Reptielen 

Er zijn tijdens het onderzoek geen beschermde amfibieën en reptielen in het plangebied aangetroffen. 

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor 

beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk 

geacht. 
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Dagvlinders 

Er zijn geen beschermde dagvlinders in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Nader onderzoek 

of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Libellen 

Er zijn geen beschermde libellen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde 

beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt 

leefgebied aanwezig voor beschermde libellensoorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Kevers en mieren 

Er zijn geen beschermde kevers en mieren in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt 

leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing 

wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Vissen en kreeftachtigen 

Er zijn geen beschermde vissen en kreeftachtigen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting 

en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen 

geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Flora Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

Zoogdieren; 

grondgebonden 

Mogelijk Steemarter Mogelijk Art. 10-11 Vrijstelling ontheffing mits 

werkzaamheden 

uitgevoerd worden volgens 

gedragscode; invulling 

zorgplicht door slopen 

buiten voortplantingstijd.  

Broedvogels tijdens 

broedseizoen (1) 

Mogelijk Kauw, Holenduif Mogelijk Art. 10-11-

12 

Werkzaamheden buiten 

broedtijd uitvoeren 

Broedvogels, 

beschermde vaste 

verblijfplaatsen 

Niet aanwezig Niet van toepassing  

Vleermuizen; 

functionaliteit van het 

leefgebied  

Niet van toepassing  Niet van toepassing  

Vleermuizen; vaste 

verblijfplaatsen 

Niet van toepassing Niet van toepassing  

Reptielen Niet aanwezig Niet van toepassing  

Amfibieën Niet aanwezig Niet van toepassing  

Vissen Niet aanwezig Niet van toepassing  

Dagvlinders Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

Libellen Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

Overige 

ongewervelden 

Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  
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(1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 

september-februari  is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.  

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 

 
Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 

 

 

6.3.4 Historische gegevens 

Van de plangebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 

 

6.3.5. Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd onder prima weersomstandigheden. Het volledige plangebied is 

onderzocht. De stallen waren toegankelijk voor een visuele inspectie.  

 

 

6.4.1 Resultaten Postweg 8 

 

Het plangebied is goed toegankelijk. Het onderzoek is volledig uitgevoerd.  

 

Planten 

In het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. De inrichting en het gevoerde beheer 

maken het plangebied nagenoeg tot een ongeschikte groeiplaats voor bijzondere planten.  

 

Broedvogels 

Er zijn aanwijzingen gevonden die erop duiden dat er vogels in de kapschuur en in de klimop aan de 

gebouwen broeden. Vermoedelijk Spreeuw, Houtduif (onder dak)en Merel (in klimop). 

 

Zoogdieren; vleermuizen 

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld en er zijn geen sporen gevonden die op de 

aanwezigheid van een verblijfplaats duiden. Geschikte verblijfplaatsen ontbreken.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat er beschermde zoogdieren in het plangebied 

voorkomen.   

 

Amfibieën & reptielen 

In het plangebied zijn geen amfibieën en reptielen aangetroffen. Er is in het plangebieden geen geschikt 

leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Mogelijk zal een minder zeldzame  soort als gewone pad 

en bruine kikker incidenteel in het plangebied voorkomen.  

 

Dagvlinders 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebieden geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Libellen 
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Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig 

voor beschermde soorten.  

 

Kevers en mieren 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig 

voor beschermde soorten.  

 

Vissen en kreeftachtigen 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig 

voor beschermde soorten.  

 

 

6.4.2 Toetsingskader 

Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een 

ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet 

geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient 

rekening gehouden te worden met jaarrond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette 

vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot 

verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het 

uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet 

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geld een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor het verstoren van soorten uit tabel 

3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een 

ontheffing aangevraagd te worden.  
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6.4.3 Samenvatting wettelijke consequenties 

 

Flora 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 

parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het plangebied en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

(Broed)vogels 

Er broeden vogels in het plangebied. Er broeden alleen soorten in het plangebied waarvan de bezette 

nesten beschermd zijn, niet het functionele leefgebied. De gebouwen dienen buiten de broedtijd gesloopt 

te worden. Dat is de periode 1 september-1 maart.   

 

Zoogdieren; vleermuizen 

Om de voorgenomen ingreep te toetsen op het effect op het leefgebied van vleermuizen, dan moet 

onderscheid gemaakt worden in de functie die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit kan als 

vaste rust-/verblijfplaats of als vast leefgebied. 

 

Functionaliteit als verblijfplaats 

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld. Potentieel geschikte verblijfplaatsen ontbreken in 

het plangebied. Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

Functionaliteit als leefgebied; foerageergebied  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan niets gezegd worden over de functionaliteit van het 

plangebied als foerageergebied. Gelet op de huidige karakteristieken van het plangebied (kapschuur en 

woning), is het aannemelijk dat het plangebied niet van belang is als foerageergebied voor vleermuizen. 

De voorgenomen activiteit zal niet leiden tot het aantasten van het functionele leefgebied van soorten. 

Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

 

Functionaliteit als leefgebied; vliegroutes  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan niets gezegd worden over de functionaliteit van het 

plangebied als vliegroute. Vanwege de aard van de werkzaamheden wordt de beoogde ingreep niet 

gezien als een (significant aantoonbare) aantasting van mogelijke vliegroutes van vleermuizen. Er worden 

geen doorgaande lijnvormige structuren doorsneden, verwijderd of aan de andere kant negatief 

beïnvloed (bijv. door licht). Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht.   

 

 

Zoogdieren; grondgebonden soorten 

Er zijn tijdens het onderzoek geen beschermde zoogdieren het plangebied aangetroffen. Gelet op de 

inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. 

Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht 

 

 

Amfibieën en Reptielen 

Er zijn tijdens het onderzoek geen beschermde amfibieën en reptielen in het plangebied aangetroffen. 

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor 

beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk 

geacht. 
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Dagvlinders 

Er zijn geen beschermde dagvlinders in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Nader onderzoek 

of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Libellen 

Er zijn geen beschermde libellen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde 

beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt 

leefgebied aanwezig voor beschermde libellensoorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Kevers en mieren 

Er zijn geen beschermde kevers en mieren in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt 

leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing 

wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Vissen en kreeftachtigen 

Er zijn geen beschermde vissen en kreeftachtigen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting 

en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen 

geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Flora Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

Zoogdieren; 

grondgebonden 

Niet aanwezig Niet van toepassing  

Broedvogels tijdens 

broedseizoen (1) 

Mogelijk Spreeuw, Merel, 

Houtduif 

Art. 10-11-12 Gebouwen buiten 

broedtijd slopen 

Broedvogels, 

beschermde vaste 

verblijfplaatsen 

Niet aanwezig Niet van toepassing  

Vleermuizen; 

functionaliteit van het 

leefgebied  

Niet van toepassing  Niet van toepassing  

Vleermuizen; vaste 

verblijfplaatsen 

Niet van toepassing Niet van toepassing  

Reptielen Niet aanwezig Niet van toepassing  

Amfibieën Niet aanwezig Niet van toepassing  

Vissen Niet aanwezig Niet van toepassing  

Dagvlinders Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

Libellen Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

Overige 

ongewervelden 

Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

(2) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 

september-februari  is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.  

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 
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Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 

 
Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 

 

 

6.4.4  Historische gegevens 

Van de plangebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 

 

6.4.5 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd onder prima weersomstandigheden. Het volledige plangebied is 

onderzocht. De stallen waren toegankelijk voor een visuele inspectie.  

 

 

6.5.1 Resultaten Tipweg 3 

 

Het plangebied is goed toegankelijk. Het onderzoek is volledig uitgevoerd.  

 

Planten 

In het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. De inrichting en het gevoerde beheer 

maken het plangebied nagenoeg tot een ongeschikte groeiplaats voor bijzondere planten.  

 

Broedvogels 

Er zijn aanwijzingen gevonden die erop duiden dat er vogels in het plangebied broeden. In verschillende 

gebouwen zijn oude nesten gevonden van o.a. Merel, Houtduif en Spreeuw. In het beboste deel van het 

plangebied zijn geen oude nesten aangetroffen, maar het niet ondenkbaar dat vogels hier nestelen.  

 

Zoogdieren; vleermuizen 

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld en er zijn geen sporen gevonden die op de 

aanwezigheid van een verblijfplaats duiden.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat er beschermde zoogdieren in het plangebied 

voorkomen.  

 

Amfibieën & reptielen 

In het plangebied zijn geen amfibieën en reptielen aangetroffen. Er is in het plangebieden geen geschikt 

leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Mogelijk zal een minder zeldzame soort als gewone pad 

en bruine kikker incidenteel in het plangebied voorkomen.  

 

Dagvlinders 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebieden geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Libellen 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig 

voor beschermde soorten.  
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Kevers en mieren 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig 

voor beschermde soorten.  

 

Vissen en kreeftachtigen 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig 

voor beschermde soorten.  

 

 

6.5.2 Toetsingskader 

Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een 

ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet 

geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient 

rekening gehouden te worden met jaarrond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette 

vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot 

verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het 

uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet 

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geld een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor het verstoren van soorten uit tabel 

3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een 

ontheffing aangevraagd te worden.  
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6.5.3 Samenvatting wettelijke consequenties 

 

Flora 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 

parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het plangebied en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

(Broed)vogels 

Er broeden vogels in het plangebied. Er broeden alleen soorten in het plangebied waarvan de bezette 

nesten beschermd zijn, niet het functionele leefgebied. De gebouwen dienen buiten de broedtijd gesloopt 

te worden. Dat is de periode 1 september-1 maart.   

 

Zoogdieren; vleermuizen 

Om de voorgenomen ingreep te toetsen op het effect op het leefgebied van vleermuizen, dan moet 

onderscheid gemaakt worden in de functie die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit kan als 

vaste rust-/verblijfplaats of als vast leefgebied. 

 

Functionaliteit als verblijfplaats 

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld. De toegepaste onderzoeksmethode is voor dit 

plangebied echter ontoereikend om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de aanwezigheid van vaste 

verblijfplaatsen in een van de gebouwen (in het bijzonder de vleeswinkel) in het plangebied. Alleen door 

specifiek vervolgonderzoek conform het vleermuisprotocol kan antwoord geven op de vraag of er 

verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn en welke functie deze mogelijk aanwezige verblijfplaatsen 

hebben. Vervolgonderzoek bestaat uit vier bezoeken aan het plangebied in de periode mei-september. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een batdetector.  

 

 

Functionaliteit als leefgebied; foerageergebied  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan niets gezegd worden over de functionaliteit van het 

plangebied als foerageergebied. Gelet op de huidige karakteristieken van het plangebied (erf met 

gebouwen en strook bos), is het aannemelijk dat het plangebied gebruikt wordt als foerageergebied voor 

vleermuizen. Vleermuizen foerageren vooral langs (beschutte) plekken bij opgaande beplanting, 

kruidenrijke (insectenrijke) hooi- en graslanden en langs waterpartijen. Voorgenomen activiteit voorziet in 

het rooien van een beperkt areaal bos en het slopen van opstallen. Voorgenomen activiteit is dusdanig 

kleinschalig dat het geen meetbaar negatief effect zal hebben op de kwaliteit van mogelijk aanwezig 

foerageergebied van vleermuizen. Na planrealisatie worden de nieuwe woningen landschappelijk ingepast 

waardoor extra geschikt foerageergebied ontwikkeld wordt.  Vervolgonderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

 

Functionaliteit als leefgebied; vliegroutes  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan niets gezegd worden over de functionaliteit van het 

plangebied als vliegroute. Vanwege de aard van de werkzaamheden wordt de beoogde ingreep niet 

gezien als een (significant aantoonbare) aantasting van mogelijke vliegroutes van vleermuizen. Er worden 

geen doorgaande lijnvormige structuren doorsneden, verwijderd of aan de andere kant negatief 

beïnvloed (bijv. door licht). Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht.   

 

 

Zoogdieren; grondgebonden soorten 

Er zijn tijdens het onderzoek geen beschermde zoogdieren het plangebied aangetroffen. Gelet op de 

inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. 

Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht 
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Amfibieën en Reptielen 

Er zijn tijdens het onderzoek geen beschermde amfibieën en reptielen in het plangebied aangetroffen. 

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor 

beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk 

geacht. 

  

Dagvlinders 

Er zijn geen beschermde dagvlinders in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Nader onderzoek 

of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Libellen 

Er zijn geen beschermde libellen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde 

beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt 

leefgebied aanwezig voor beschermde libellensoorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Kevers en mieren 

Er zijn geen beschermde kevers en mieren in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt 

leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing 

wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Vissen en kreeftachtigen 

Er zijn geen beschermde vissen en kreeftachtigen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting 

en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen 

geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Flora Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

Zoogdieren; 

grondgebonden 

Niet aanwezig Niet van toepassing  

Broedvogels tijdens 

broedseizoen (1) 

Mogelijk Houtduif, 

Spreeuw, e.a.  

Art. 10-11-12 Gebouwen buiten 

broedtijd slopen (1 sept-1 

maart) 

Broedvogels, 

beschermde vaste 

verblijfplaatsen 

Onbekend; minimaal één 

schuur lijkt geschikt als 

verblijfplaats 

onbekend Vervolgonderzoek 

wenselijk 

Vleermuizen; 

functionaliteit van het 

leefgebied  

Niet van toepassing  Niet van toepassing  

Vleermuizen; vaste 

verblijfplaatsen 

Niet van toepassing Niet van toepassing  

Reptielen Niet aanwezig Niet van toepassing  

Amfibieën Niet aanwezig Niet van toepassing  

Vissen Niet aanwezig Niet van toepassing  

Dagvlinders Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  
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Libellen Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

Overige 

ongewervelden 

Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing  

(3) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 

september-februari  is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.  

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 

 
Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 

 

 

6.5.4  Historische gegevens 

Van de plangebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 

 

6.5.5 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd onder prima weersomstandigheden. Het volledige plangebied is 

onderzocht. De stallen waren toegankelijk voor een visuele inspectie.  
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7. Conclusies en advies 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 van de Ff-wet geldt een algemene vrijstelling, idem voor soorten van tabel 2 mits er gewerkt 

wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Alle soorten van tabel 3 zijn strikt beschermd, evenals 

bezette vogelnesten en jaarrond beschermde nesten en nestlocaties.  

 

In plangebied Noordijkeresweg zijn sporen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een Steemarter. 

Onbekend is of er een vaste verblijf- of voortplantingsplaats in één van de schuren aanwezig is. Mits de 

sloopwerkzaamheden uitgevoerd worden volgens een goedgekeurde gedragscode, hoeft voor het 

wegnemen van deze mogelijk (vaste) verblijfplaats geen ontheffing aangevraagd te worden. Vanuit de 

zorgplicht dienen de schuren buiten de zoogtijd gesloopt te worden.  Er broeden vogels in de stallen. Er 

zijn geen soorten vastgesteld waarvan het functionele leefgebied beschermd is en de nesten jaarrond 

beschermd zijn. Bezette vogelnesten zijn beschermd. De stallen dienen buiten de broedtijd van vogels 

gesloopt te worden. Dat is de periode 1 september-1 maart.  

 

Ook op de beide andere plangebieden zijn oude vogelnesten in en aan gebouwen vastgesteld en aan de 

Tipweg kunnen ook vogels broeden in opgaande beplanting. Er zijn alleen soorten vastgesteld waarvan de 

bezette nesten jaarrond beschermd zijn. De gebouwen en de beplanting dienen buiten de broedtijd 

gesloopt/gerooid te worden. Dat is de periode 1 september-1 maart. 

 

De aanwezigheid van een verblijfplaats van één of enkele kleine vleermuissoorten, als Gewone 

dwergvleermuis en/of Ruige dwergvleermuis op de locatie Tipweg 3, kan op basis van het uitgevoerde 

onderzoek niet uitgesloten worden. Vervolgonderzoek naar de functionaliteit van het plangebied voor 

vleermuizen, specifiek of er vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn is wenselijk. Er zijn geen andere 

beschermde soorten uit tabel 2 en 3 in de plangebieden vastgesteld. 

 

Geen van de plangebieden liggen in de EHS of een beschermd natuurgebied. Gelet op de aard en omvang 

van de voorgenomen activiteiten wordt geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten geen 

aantoonbaar significant negatief effect hebben op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de nabij 

gelegen EHS en andere beschermde natuurgebieden. Er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning 

aangevraagd te worden, er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden voor het onderdeel 

‘gebiedsbescherming’. 
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet 

Bijlage 3. Fotobijlage  

 

 

 

 
 

 

 

 



31 

 

Bijlage 2: Toelichting AMvB 

 

Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawet 

In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet. De tabellen zijn aan 

de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor Artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in 

het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 

verband met wijziging van Artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB 

Artikel 75).  Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen. Alle vogelsoorten in Nederland zijn 

beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat aangegeven welk regime toepasselijk is 

voor vogelsoorten.  

 

 

 

 
Zoogdieren  
aardmuis Microtus agrestis  
bosmuis Apodemus sylvaticus  
dwergmuis Micromys minutus  

bunzing Mustela putorius  
dwergspitsmuis Sorex minutus  
egel Erinaceus europeus  
gewone bosspitsmuis Sorex araneus  
haas Lepus europeus  
hermelijn Mustela erminea  

huisspitsmuis Crocidura russula  
konijn Oryctolagus cuniculus  
mol Talpa europea  
ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus  
ree Capreolus capreolus  
rosse woelmuis Clethrionomys glareolus  

tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus  
veldmuis Microtus arvalis  
vos Vulpes vulpes  
wezel Mustela nivalis  
woelrat Arvicola terrestris  
Reptielen en amfibieën  

bruine kikker Rana temporaria  
gewone pad Bufo bufo  
middelste groene kikker Rana esculenta  
kleine watersalamander Triturus vulgaris  
meerkikker Rana ridibunda  

Mieren  
behaarde rode bosmier Formica rufa  
kale rode bosmier Formica polyctena  
stronkmier Formica truncorum  

zwartrugbosmier Formica pratensis  
Slakken  
wijngaardslak Helix pomatia  
Vaatplanten  
aardaker Lathyrus tuberosus  
akkerklokje Campanula rapunculoides  

brede wespenorchis Epipactis helleborine  
breed klokje Campanula latifolia  
dotterbloem Caltha palustris  
gewone vogelmelk Ornithogalum 

umbellatum  
grasklokje Campanula rotundifolia  

grote kaardenbol Dipsacus fullonum  
kleine maagdenpalm Vinca minor  
knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans  
koningsvaren Osmunda regalis  
slanke sleutelbloem Primula elatior  
zwanebloem Butomus umbellatus  

Tabel 3. Tabel 1 van de Ff-wet (Algemene soorten) 

 

Toelichting tabel 1 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of 

bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 

voor Artikel 8 t/m 12 van de flora- & faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.  

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 
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Tabel 2. 

 

Toelichting tabel 2 

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of 

bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor 

Artikel 8 t/m 12 van de flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 

moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Voor andere 

activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een 

ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige 

staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting 

tabel 3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 4. Tabel 2 van de Ff-wet.  

Zoogdieren  
Damhert Dama dama  
Edelhert Cervus elaphus  

Eekhoorn Sciurus vulgaris  
Grijze zeehond Halichoerus grypus  
Grote bosmuis Apodemus flavicollis  
Steenmarter Martes foina  
Wild zwijn Sus scrofa  
Reptielen en amfibieën  

Alpenwatersalamander Triturus alpestris  
Levendbarende hagedis Lacerta vivipara  
Dagvlinders  
Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia  
Vals heideblauwtje Lycaeides idas  
Vissen  

Bermpje Noemacheilus barbatulus  
Kleine modderkruiper Cobitis taenia  
Meerval Silurus glanis  
Rivierdonderpad Cottus gobio  
Vaatplanten  
Aangebrande orchis Orchis ustulata  

Aapjesorchis Orchis simia  
Beenbreek Narthecium ossifragum  
Bergklokje Campanula rhomboidalis  
Bergnachtorchis Platanthera chlorantha  
Bijenorchis Ophrys apifera  
Blaasvaren Cystopteris fragilis  

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum  
Bleek bosvogeltje Cephalantera damasonium  
Bokkenorchis Himantoglossum hircinum  
Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis  
Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens  
Daslook Allium ursinum  

Dennenorchis Goodyera repens  
Duitse gentiaan Gentianella germanica  
Franjegentiaan Gentianella ciliata  
Geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri  
Gele helmbloem Pseudofumaria lutea  
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata  

Groene nachtorchis Coeloglossum viride  
Groensteel Asplenium viride  
Grote keverorchis Listera ovata  
Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea  
Gulden sleutelbloem Primula veris  
Harlekijn Orchis morio  

Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis  
Hondskruid Anacamptis pyramidalis  
Honingorchis Herminium monorchis  
Jeneverbes Juniperus communis  
Klein glaskruid Parietaria judaica  
kleine keverorchis Listera cordata  

kleine zonnedauw Drosera intermedia  
klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe  

kluwenklokje Campanula glomerata  
koraalwortel Corallorhiza trifida  
kruisbladgentiaan Gentiana cruciata  

lange ereprijs Veronica longifola  
lange zonnedauw Drosera anglica  
mannetjesorchis Orchis mascula  
maretak Viscum album  
moeraswespenorchis Epipactis palustris  
muurbloem Erysimum cheiri  

parnassia Parnassia palustris  
pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata  
poppenorchis Aceras anthropophorum  
prachtklokje Campanula persicifolia  
purperorchis Orchis purpurea  
rapunzelklokje Campanula rapunculus  

rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum  
rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa  
ronde zonnedauw Drosera rotundifolia  
rood bosvogeltje Cephalanthera rubra  
ruig klokje Campanula trachelium  
schubvaren Ceterach officinarum  

slanke gentiaan Gentianella amarella  
soldaatje Orchis militaris  
spaanse ruiter Cirsium dissectum  
steenanjer Dianthus deltoides  
steenbreekvaren Asplenium trichomanes  
stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris  

stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule  
stijf hardgras Catapodium rigidum  
tongvaren Asplenium scolopendrium  
valkruid Arnica montana  
veenmosorchis Hammarbya paludosa  
veldgentiaan Gentianella campestris  

veldsalie Salvia pratensis  
vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata  
vliegenorchis Ophrys insectifera  
vogelnestje Neottia nidus-avis  
voorjaarsadonis Adonis vernalis  
wantsenorchis Orchis coriophora  

waterdrieblad Menyanthes trifoliata  
weideklokje Campanula patula  
welriekende nachtorchis Platanthera bifolia  
wilde gagel Myrica gale  
wilde herfsttijloos Colchicum autumnale  
wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris  

wilde marjolein Origanum vulgare  
wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia  
witte muggenorchis Pseudorchis albida  
zinkviooltje Viola lutea calaminaria  
zomerklokje Leucojum aestivum  
zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum  

Kevers  
vliegend hert Lucanus cervus  
Kreeftachtigen  
rivierkreeft Astacus astacus  
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Toelichting tabel 3 

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of 

bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor Artikel 8 t/m 12 van de flora & 

faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde 

gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig 

beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor 

Artikel 10 van de flora- en faunawet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door 

een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Als iemand activiteiten 

onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen 

vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. Voor andere 

activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig. 

 

Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria:  

1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang
1
; 

2) er is geen alternatief; 

3)  doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen 

de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet 

voldaan zijn). 

 

De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 - onderzoek en onderwijs  

- re-populatie en herintroductie  
- bescherming van flora en fauna  
- veiligheid van het luchtverkeer  
- volksgezondheid of openbare veiligheid  
- dwingende redenen van openbaar belang  
- het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom  

- belangrijke overlast veroorzaakt door dieren  
- uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw  
- bestendig gebruik  

- uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling   
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Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB  
 
Bijlage 1 AMvB  
 
Zoogdieren  

das Meles meles  
boommarter Martes martes  
eikelmuis Eliomys quercinus  
gewone zeehond Phoca vitulina  
veldspitsmuis Crocidura leucodon  
waterspitsmuis Neomys fodiens  

 
Reptielen en amfibieën  
adder Vipera berus  
hazelworm Anguis fragilis  
ringslang Natrix natrix  
vinpootsalamander Triturus helveticus  

vuursalamander Salamandra salamandra  
 
Vissen  
beekprik Lampetra planeri  
bittervoorn Rhodeus cericeus  
elrits Phoxinus phoxinus  

gestippelde alver Alburnoides bipunctatus  
grote modderkruiper Misgurnus fossilis  
rivierprik Lampetra fluviatilis  
 
Dagvlinders  
bruin dikkopje Erynnis tages  

dwergblauwtje Cupido minimus  
dwergdikkopje Thymelicus acteon  
groot geaderd witje Aporia crataegi  
grote ijsvogelvlinder Limenitis populi  
heideblauwtje Plebejus argus  
iepepage Strymonidia w-album  

kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius  
keizersmantel Argynnis paphia  
klaverblauwtje Cyaniris semiargus  
purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino  
rode vuurvlinder Palaeochrysophanus hippothoe  
rouwmantel Nymphalis antiopa  

tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania  
veenbesparelmoervlinder Bolaria aquilonais  
veenhooibeestje Coenonympha tullia  
veldparelmoervlinder Melitaea cinxia  
woudparelmoervlinder Melitaea diamina  
zilvervlek Clossiana euphrosyne  

 
Vaatplanten  
groot zeegras Zostera marina  
 
Bijlage IV HR  
 

Zoogdieren  
baardvleermuis Myotis mystacinus  
bechstein’s vleermuis Myotis bechsteinii  
bever Castor fiber  
bosvleermuis Nyctalus leisleri  
brandt’s vleermuis Myotis brandtii  

bruinvis Phocoena phocoena  
euraziatische lynx Lynx lynx  
franjestaart Myotis nattereri  
gewone dolfijn Delphinus delphis  
gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus  
gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus  

grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus  
grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum  
hamster Cricetus cricetus  

hazelmuis Muscardinus avellanarius  
ingekorven vleermuis Myotis emarginatus  
kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus  
kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros  
laatvlieger Eptesicus serotinus  

meervleermuis Myotis dasycneme  
mopsvleermuis Barbastella barbastellus  
nathusius’ dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  
noordse woelmuis Microtus oeconomus  
otter Lutra lutra  
rosse vleermuis Nyctalus noctula  

tuimelaar Tursiops truncatus  
tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus  
vale vleermuis Myotis myotis  
watervleermuis Myotis daubentonii  
wilde kat Felis silvestris  
witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus  

witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris  
 
Reptielen en amfibieën  
boomkikker Hyla arborea  
geelbuikvuurpad Bombina variegata  
gladde slang Coronella austriacus  

heikikker Rana arvalis  
kamsalamander Triturus cristatus  
knoflookpad Pelobates fuscus  
muurhagedis Podarcis muralis  
poelkikker Rana lessonae  
rugstreeppad Bufo calamita  

vroedmeesterpad Alytes obstetricans  
zandhagedis Lacerta agilis  
 
Dagvlinders  
donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous  
grote vuurvlinder Lycaena dispar  

pimpernelblauwtje Maculinea teleius  
tijmblauwtje Maculinea arion  
zilverstreephooibeestje Coenonympha hero  
 
Libellen  
bronslibel Oxygastra curtisii  

gaffellibel Ophiogomphus cecilia  
gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis  
groene glazenmaker Aeshna viridis  
noordse winterjuffer Sympecma paedisca  
oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons  
rivierrombout Stylurus flavipes  

sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis  
 
Vissen  
houting Conegonus oxyrrhynchus  
steur Acipenser sturio  
 

Vaatplanten  
drijvende waterweegbree Luronium natans  
groenknolorchis Liparis loeselii  
kruipend moerasscherm Apium repens  
zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis  
 

Kevers  
brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus  
gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus  
heldenbok Cerambyx cerdo  
juchtleerkever Osmoderma eremita  
 

Tweekleppigen  
bataafse stroommossel Unio crassus  

Tabel 5. Tabel 3 van de Ff-wet : Soorten bijlage IV HR (+ Platte schijfhoren) / bijlage 1 AMvB (zie volgende bladzijde) 
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Bijlage 3. Fotobijlage  

Impressie van het plangebied; Noordijkeresweg 8 
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Impressie van het plangebied; Postweg 8 
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Impressie van het plangebied; Tipweg 3 
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1 Aanleiding en doel  

Er zijn concrete plannen om drie gebouwen op het adres Tipweg 3 in Saasveld te slopen en twee 

woningen en een boerderijwinkel te bouwen. Eén van deze woningen is gesitueerd op de plek van de te 

slopen gebouwen en één woning ca. 50 meter noordelijk ervan op een perceel dat nu uit grasland en bos 

bestaat. Om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en 

Faunawet heeft Natuurbank Overijssel het onderzoeksgebied op 9 oktober 2012 geïnspecteerd en 

onderzocht welke functie het plangebied (mogelijk) heeft voor beschermde planten en dieren. De 

toegepaste onderzoeksmethode bleek niet geschikt om de functie van het plangebied voor vleermuizen in 

beeld te brengen. Daarom heeft Natuurbank Overijssel aanvullende bezoeken gebracht aan het 

onderzoeksgebied in de zomer en nazomer van 2013 om de functie van het plangebied voor vleermuizen 

en vogels in beeld te krijgen. Voorliggend rapport beschrijft de bevindingen van dit onderzoek.  

 

Voorliggend rapport moet beschouwd worden als een addendum bij het rapport ‘Quickscan 

natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet op drie planlocaties in 

Saasveld (RAPPORT NR. 189, NATUURBANK OVERIJSSEL, 2012).  

 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek is uitgevoerd met als doel het verkrijgen van antwoord op 

de volgende onderzoeksvragen: 

 

M.b.t. vleermuizen: 

• Welke soorten maken gebruik van de locatie? 

• Welke functie heeft het gebied voor betreffende soorten? 

• Wordt bij de uitvoer van de ingrepen de Flora- en faunawet overtreden? 

 

 

Dit rapport beschrijft de bevindingen van dit onderzoek. In dit rapport wordt niet ingegaan op het 

mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermde gebieden zoals de EHS, Natura 2000-

gebieden en beschermde natuurmonumenten. Daarvoor wordt verwezen naar het rapport ‘Quickscan 

natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet op drie planlocaties in 

Saasveld (RAPPORT NR. 189, NATUURBANK OVERIJSSEL, 2012).  
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2 Situering van het plangebied 

Het plangebied is gesitueerd aan de Tipweg 3 in Saasveld, gemeente Dinkelland. Het plangebied ligt circa 

twee kilometer ten westen van de dorpskern van Saasveld. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging 

van het plangebied weergegeven.  

 

 
Situering van het plangebied en de omgeving. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid.  

 

 

3. Beschrijving van het plangebied  

 

3.1 Algemeen 

Het plangebied bestaat uit een deel van een bestaand woonerf en een deel bos/akker. In het plangebied 

staan een oude stal, een kapschuur en een tot winkel verbouwde schuur. Ten noorden van de bebouwing 

liggen een klein bosje en een akker.  

 

In het plangebied kunnen de volgende ecotopen onderscheiden worden:  

• Bebouwing; 

• akker; 

• Bos.  
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Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.  

 

 

3. voorgenomen activiteit  

De voorgenomen activiteit gaat uit het slopen van de bestaande bebouwing in het onderzoeksgebied en 

het bouwen van een nieuwe woning op het perceel. De nieuwe woning wordt voor de bestaande woning 

gebouwd. Volgens de planning wordt eerst de nieuwe woning gebouwd, alvorens de oude gebouwen 

gesloopt worden.  

 

 
Weergave van de wenselijke situatie. De nieuwe gebouwen worden met de paarse kleur aangeduid.  
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4. Methode  

Het onderzoeksgebied is vier maal bezocht om inzicht te krijgen in de gebruiksfunctie van het erf voor 

vleermuizen. De toegepaste onderzoeksmethoden worden in deze paragraaf nader toegelicht. Tijdens het 

bezoek waren de weersomstandigheden geschikt voor het inventariseren van de aanwezige soorten (zie 

Tabel 1). Gezien de grootte van het plangebied wordt niet verwacht dat er soorten en functies zijn gemist. 

 

bezoekdatum tijdstip Doel weersgesteldheid 

27-06-2013 21:30-23:30    Vleermuis  Bewolkt, 15 ºC; windstil 

3-7-2013 4:00-6:00 Vleermuis  Bewolkt; 13 ºC; windstil 

28-8-13 20:00-22:00  Vleermuis  Onbewolkt; 23 ºC; windstil 

19-9-2013 19:15 – 21:30 Vleermuis  Bewolkt; 15 ºC; wind: 2-3 Bft. 

Tabel 1. Bezoekdata en weersgesteldheid 

 

 

Onderzoeksmethodiek 

Iedere dier- en plantengroep behoeft zijn eigen methode van inventarisatie om zo een zo goed mogelijk 

beeld te krijgen van de betekenis van het gebied voor de betreffende soorten of groepen. Hieronder 

wordt de onderzoeksmethode van de onderzochte groep gegeven zoals uitgevoerd in het plangebied.  

 

Vleermuizen  

Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van 

een heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie, 

die vleermuizen uitzenden, voor ons hoorbaar gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme 

niet met 100% zekerheid de soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname 

apparatuur (type: Zoom H2). Door middel van het computerprogramma Batsound is een nadere analyse 

uitgevoerd. Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie geverifieerd en 

is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is specifiek gericht 

op het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik.  

Bezoeken in de zomermaanden zijn bedoeld om zomerverblijfplaatsen, waaronder kraamkolonies, in 

beeld te brengen. De bezoeken in augustus-september zijn bedoeld om paarverblijven en eventueel 

winterverblijven in beeld te brengen. De toegepaste methoden zijn gebaseerd op het vleermuisprotocol 

2013 zoals opgesteld door het Netwerk Groene Bureau, Gegevensautoriteit Natuur en de 

Zoogdiervereniging.  

 

5 Volledigheid van de inventarisatie 

Het onderzoek is volledig volgens het vleermuisprotocol uitgevoerd. Een volledig onderzoek conform het 

vleermuisprotocol bestaat uit minimaal vier bezoeken; twee in de zomermaanden (juni- juli) en twee in 

het najaar. Voorliggend rapport beschrijft de bevindingen van deze vier bezoeken.  

 

Met de gekozen methode en inspanning wordt invulling gegeven aan de onderzoeksplicht van de Flora- 

en faunawet. De houdbaarheid van verspreidingsgegevens van faunasoorten zijn aan een maximale 

periode gebonden. Voor de verspreidingsgegevens van licht beschermde soorten wordt veelal een 

bruikbaarheidsperiode van circa 5-6 jaar gehanteerd. Voor zwaar beschermde soorten als vleermuizen en 

vogels geldt een bruikbaarheidperiode van circa 2-3 jaar. Na deze periode zijn de gegevens verouderd en 

dient beoordeeld te worden of de gegevens voldoende up-to-date zijn om te gebruiken bij ruimtelijke 

ingrepen. Voor dit alles geldt wel dat de planlocatie niet significant veranderd waardoor nieuwe 

leefsituaties kunnen zijn ontstaan.  
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6 Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk worden kort de bevindingen van het onderzoek weergegeven. De verspreidingskaart van 

de aangetroffen soorten is opgenomen in de bijlage. In het volgende hoofdstuk worden de wettelijke 

consequenties en aanbevelingen gegeven. 

 

Hieronder worden de resultaten per soort en per functie behandeld. In de bijlage is een 

verspreidingskaart weergegeven met daarop de waargenomen vleermuizen en gebiedsfuncties.  

 

 

6.1 Vleermuizen 

Gedurende het onderzoek zijn twee aan het onderzoeksgebied gebonden vleermuissoorten 

waargenomen: 

• Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

• Laatvlieger (Eptesicus soretinus) 

• Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

 

 

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

Tijdens alle bezoeken werden foeragerende gewone dwergvleermuizen vastgesteld rondom de 

boomkruinen van de laanbeplanting van de Tipweg. Er zijn maximaal vijf langs vliegende en foeragerende 

gewone dwergvleermuizen tegelijkertijd rondom de zomereiken waargenomen. Tijdens het 

ochtendbezoek is enige tijd een zwermende dwergvleermuis waargenomen rondom de boerderijwinkel. 

Dit gebouw vormt vermoedelijk het zomerverblijf van deze vleermuis. Het betreft zeer waarschijnlijk de 

zomerverblijfplaats van een mannetje, want tijdens beide bezoeken in het najaar werd een baltsend 

mannetje waargenomen welke een duidelijke voorkeur had voor hetzelfde gebouw. Helaas is de 

uitvliegopening niet waargenomen. Vermoedelijk had dit mannetje een zomer- en paarverblijfplaats 

onder de nokdakpannen van de boerderijwinkel. Dit is een bekende verblijfplaats van deze soort (pers. 

waarneming auteur). 

 

 
Zomerverblijfplaats van een gewone dwergvleermuis. Deze wordt met de pijl aangeduid.  

 

Tijdens de zomerbezoeken zijn geen heen- en weer vliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen 

langs de Tipweg, wat op de aanwezigheid van een kraamkolonie kan duiden. De overige foeragerende 

dwergvleermuizen zijn waarschijnlijk ook mannetjes met een zomerverblijfplaats in de directe omgeving.  

De bewoner op het adres Tipweg 1 meldde dat op dit adres vleermuizen wel eens een vleermuizen achter 

een vensterluiken hing. Dit betreft vermoedelijk ook een zomerverblijfplaats van één of enkele individuen.  
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Laatvlieger (Eptesicus soretinus) 

Tijdens de bezoeken in juni en juli werden enkele (3x) over het onderzoeksgebied vliegende laatvliegers 

vastgesteld. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat deze soort een verblijfplaats in het onderzoeksgebied 

heeft. In de gebouwen is geen verblijfplaats van deze soort aanwezig. 

 

Rosse Vleermuis (Nyctalus noctula) 

Tijdens het bezoek op 19 september werden twee hoog over het onderzoeksgebied vliegende rosse 

vleermuizen vastgesteld. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat deze soort een verblijfplaats in het 

onderzoeksgebied heeft. De soort gebruikt doorgaans natuurlijke holten in bomen als verblijfplaats. Deze 

ontbreken in het onderzoeksgebied.  

 

 

7 Toetsing Flora- en faunawet  

 

7.1 Algemeen 

Sinds het inwerking treden van de AMvB artikel 75, 26 feb. 2005, is de beschermde status van dieren en 

planten opgedeeld in 3 tabellen. Soorten die vermeld staan op Tabel 1 zijn vrijgesteld van ontheffing 

indien de werkzaamheden aan te merken zijn als Ruimtelijke Ontwikkelingen. Tabel 2 en 3 soorten zijn 

zwaarder beschermd en hiervoor is nader onderzoek of toetsing noodzakelijk. Alle in Nederland voor-

komende vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. In Nederland is 

de soortbescherming verankerd in de Flora- en faunawet en zijn de soorten uit bijlage IV van de Habitat-

richtlijn opgenomen in tabel 3 van de AMvB artikel 75. Hierdoor zijn alle vleermuissoorten zwaar 

beschermd. Voor het verstoren en vernielen van vaste verblijfplaatsen is een ontheffing ex. 75C van de Ff-

wet vereist. Tot de vaste verblijfplaats wordt het hele functionele leefgebied van de vleermuis 

beschouwd. Daartoe behoren ook essentiële vliegroutes en foerageergebied. Ook is ontheffing nodig voor 

het verwonden en doden van vleermuizen.  

 

 

7.2 Ingreep 

De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op vleermuizen. Hierbij is onderscheid te 

maken tussen tijdelijke en permanente invloeden die effecten kunnen veroorzaken. Dit zijn: 

 

Mogelijke invloeden: 

· Geluid bij sloop- en grondwerken; 

· Licht tijdens de sloop- en bouwfase; 

· Trillingen tijdens sloop- en bouwwerkzaamheden. 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

· Mogelijk afname/verdwijnen  van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaarrond 

beschermde nesten; 

· Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

· Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

· Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

 

7.3 Effectbeoordeling  

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Door de voorgenomen activiteit gaat een zomer- en paarverblijfplaats van een gewone dwergvleermuis in 

het onderzoeksgebied verloren.  
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Conclusie: 

Door de voorgenomen activiteit wordt het functionele leefgebied van vleermuizen voor zover het 

betrekking heeft op verblijfplaatsen aangetast.   

 

 

Vliegroutes 

Het onderzoeksgebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en is als 

zodanig niet van belang als vliegroute voor vleermuizen.  

 

Conclusie: 

Door de voorgenomen activiteit wordt het functionele leefgebied voor het aspect vliegroutes, niet 

aangetast.  

 

 

Foerageergebied 

Er zijn in de zomermaanden gewone dwergvleermuizen waargenomen welke rond de zomereiken 

laanbeplanting van de Tipweg foerageerden. Het is onbekend waar deze vleermuizen de verblijfplaats 

hadden. Mogelijk op één van de nabij gelegen erven. In de voorgenomen activiteit blijft de laanbeplanting 

behouden.  

 

Conclusie  

Door de voorgenomen activiteit wordt het functionele leefgebied voor het aspect foerageergebied, niet 

aangetast.  

 

 

 

  



9 

 

8 Wettelijke consequentie  

 

 

8.1 Aanwezigheid verblijfplaatsen 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteit gaat een zomer- en paar verblijfplaats van één individu 

van de gewone dwergvleermuizen verloren.  Het wegnemen van een vaste rust- en verblijfplaats is een 

overtreding van artikel 11 van de Ff-wet. Dit artikel luidt als volgt; 

 

Het is verboden om verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van de gewone dwergvleermuis weg te nemen, 

te verstoren en aan te tasten.  

 

 

Uitleg: 

De gewone dwergvleermuis kent een aantal verschillende typen van voortplantings- of vaste rust en 

verblijfplaatsen: zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen en  

paarverblijfplaatsen. Deze plekken moeten altijd, ook zonder tijdelijke onderbreking, kunnen functioneren 

als succesvolle rust- of voortplantingsplekken voor een specifiek individueel dier en voor alle exemplaren 

van de populatie ter plekke. Voor het succesvol functioneren is het van belang dat naast de 

instandhouding van de vaste rust- of verblijfplaats deze ook voldoende van kwaliteit blijft voor de functie 

die deze heeft, bijvoorbeeld de geschikte klimatologische omstandigheden voor winterrust of dat de  

dieren in staat blijven om voldoende voedsel te vinden om de jongen groot te brengen.  

Ook moet bijvoorbeeld de invliegopening en de vliegroute in stand te blijven om de verblijfplaats 

bereikbaar te laten blijven. Overtreding van dit artikel is aan de orde wanneer de verblijfplaats waar de 

gewone dwergvleermuis is aangetroffen vernietigd of aangetast wordt of wanneer deze niet meer de 

functie van voortplantingsplaats of vaste rusten verblijfplaats kan vervullen doordat bijvoorbeeld 

foerageergebieden of vliegroutes daarnaar toe vernietigd worden of van kwaliteit voor de gewone 

dwergvleermuis verminderen. 

 

 

Wettelijke consequentie  

Een ontheffing ex. Art. 75C van de Ff-wet is vereist om het gebouw te mogen slopen.  

 

Beoordelingskader 

Als een ontheffing voor de gewone dwergvleermuis nodig is geldt bij de beoordeling de uitgebreide toets. 

De aanvraag wordt beoordeeld op de onderstaande onderdelen: 

• In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rusten / of verblijfplaats aangetast 

door de voorgenomen activiteiten? 

• Welk wettelijk belang is er? Er moet één van de volgende belangen gelden: 

– bescherming van flora en fauna (b) 

– volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

– dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 

aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e) 

• Is er een andere bevredigende oplossing (alternatievenafweging) ten aanzien van: 

– de locatie 

– de inrichting op de locatie 

– de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. 

• Komt de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie niet in gevaar? 

 

 

8.2 Aanwezigheid foerageergebied  

Het onderzoeksgebied wordt in beperkte mate door gewone dwergvleermuizen om te foerageren. Door 

de voorgenomen activiteit wordt het functionele leefgebied, wat betreft foerageergebied, niet aangetast.  

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing ex. Art. 75C van de Ff-

wet aangevraagd te worden. 
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8.3 Betekenis plangebied als vliegroutes 

Het plangebied heeft geen betekenis als onderdeel van een functionele vliegroute van vleermuizen. De 

voorgenomen activiteit is niet in strijd met de Ff-wet. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing ex. Art. 75C  aangevraagd te worden. 

 

 

9 Opheffen negatieve effect 

 

9.1 Mitigerende maatregelen  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteit gaat een vaste zomer- en paarverblijfplaats van een 

gewone dwergveermuis verloren. Er is een wettelijke noodzaak om mitigerende maatregelen te treffen 

om het negatieve effect van deze maatregel weg te nemen. Door het nemen van geschikte maatregelen 

kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Deze maatregelen moeten leiden tot behoud van de 

ecologische functionaliteit van het gebied voor de gewone dwergvleermuis. De maatregelen kunnen 

gericht zijn op het behoud van de kwaliteit van het gebied maar ook op de kwantiteit. Het verwachte 

succes van de maatregel moet zeker of met een hoge mate van zekerheid vooraf vaststaan. Ook moet de 

maatregel al aanwezig zijn én functioneren voordat de werkzaamheden plaats gaan vinden. De te nemen 

maatregelen moeten op hun effect worden gecontroleerd (gemonitord). Bij de gewone dwergvleermuis 

gaat het dan om bijvoorbeeld een of enkele van de volgende maatregelen zoals: 

• het vermijden van effecten op de verblijfplaats; 

• het aanbieden van nieuwe verblijfmogelijkheden, per vernietigde vier nieuwe verblijfplaatsen die 

dezelfde functie kunnen vervullen aanbieden; 

• het realiseren van nieuwe migratieroutes tussen verblijfplaatsen en/of naar foerageergebied; 

• het realiseren van nieuw foerageergebied; 

• het werken buiten de kwetsbare perioden; 

• het op een aangepaste wijze uitvoeren van de werkzaamheden. 

 

 

9.2 Vervangende verblijfplaatsen  

Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden te nemen maatregelen om aanbod en functioneren van 

alternatieve verblijfplaatsen tijdens de werkzaamheden te garanderen: 

 

Voor elke aan te tasten of te verwijderen verblijfplaats moeten vier nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen 

gecreëerd worden in de vorm van platte vleermuiskasten of plaatvormige voorzieningen: 

- voor tijdelijke vervanging zomerverblijfplaatsen (zonder kraamfunctie) met < 10 dieren model A  

 

Deze verblijfplaatsen moeten: 

- binnen het kerngebied van de groep, en dan zo mogelijk binnen 100 meter, eventueel binnen 200 

meter van de oorspronkelijke verblijfplaats worden geplaatst en dit buiten de invloedsfeer van de  

werkzaamheden 

- verschillende microklimaten aanbieden (clustering met verschillende richtingen) 

- een locatie hebben die gelijk of beter van kwaliteit is aan de oorspronkelijke situatie wat betreft 

hoogte (bij voorkeur op minimaal 3 meter hoogte), aanvliegroute, vrije vliegruimte en lichtvrij en 

moeten vrij zijn van verstoring en buiten bereik van predatoren; 

- bij voorkeur aan gebouwen geplaatst worden, bij uitzondering aan bomen 

- wat betreft locaties van tijdelijk vervangende paarverblijfplaatsen worden afgestemd op relatie 

met functies die het gebied tot geschikt paargebied maken: (massa-) winterverblijfplaatsen, 

migratieroutes, vliegroutes, foerageergebied) 

- wat betreft locaties van tijdelijke vervangende zomerverblijfplaatsen van > 10 dieren worden 

afgestemd op aansluiting op een nabije vliegroute 

- wat betreft locaties van tijdelijk vervangende kraamverblijfplaatsen liggen bij voorkeur in het 

zwermgebied van de oorspronkelijke verblijfplaats en worden afgestemd op de nabije vliegroute; 
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- wat betreft locaties van tijdelijk vervangende paarverblijven worden afgestemd met reeds 

ingenomen territoria van mannetjes. 

 

Deze verblijfplaatsen moeten tijdig voor de werkzaamheden aanwezig zijn om de dieren te laten wennen 

aan deze voorzieningen:  

- voor tijdelijke vervanging zomerverblijfplaatsen met < 10 dieren geldt een gewenningsperiode 

van minimaal 3 maanden waarin vleermuizen actief zijn  

- voor tijdelijke vervanging van paarverblijfplaatsen geldt een gewenningsperiode van minimaal 6 

maanden voorafgaand aan het paarseizoen 

 

 

Bij de nieuwbouw is het echter vrij eenvoudig om rekening te willen houden met het ‘vleermuis-

vriendelijk’ inrichten van de nieuwe gebouwen door duurzame verblijfplaatsen te creëren in de 

gebouwen. Dat kan door enkele stootvoegen  in muren weg te laten, door een zolderruimte toegankelijk 

en geschikt te maken als verblijfplaats en door houten betimmering aan gevels te plaatsen. Dergelijke 

maatregelen zijn zinvol voor gebouw bewonende soorten als ruige- en gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. Mogelijk ook voor andere, meer zeldzame soorten.  

 

De volgende voorzieningen kunnen in de nieuwe gebouwen aangebracht worden: 

 

• Weglaten stootvoegen bij enkele gebouwen. Op alle windrichtingen van de gebouwen worden 

enkele stootvoegen weggelaten. Hierdoor kunnen dwergvleermuizen de spouw betreden; 

• Muurplaten; op verschillende gebouwen worden houten muurplaten gemonteerd op ca. 1,5-2 cm 

van de muur met een opening aan de onderzijde. Zo wordt een geschikt zomer- en paarverblijf 

voor dwergvleermuizen gecreëerd.  

  

Overige (vrijwillige) maatregelen 

Om het erf aantrekkelijk te maken voor vleermuizen kunnen ook vleermuiskasten geplaatst worden in 

bomen rondom het erf. Deze kasten worden som door andere soorten gebruikt dan gebouw bewonende 

soorten. Daarvoor zijn twee typen kasten geschikt; platte kasten en ronde kasten van houtbeton. Op 

onderstaande afbeeldingen worden deze kasten weergegeven.  

 

  
Voorbeeld van twee typen kasten. 
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9.3 overige soorten  

Er is geen wettelijke noodzaak om verblijfplaatsen voor huismussen aan te brengen in de nieuwe woning. 

Het aanbrengen van vogelvide is echter een beproefde werkbare oplossing om nieuwe rust- en 

nestplaatsen in nieuwbouwwoningen aan te bieden. De vogelvide wordt aangebracht onder de onderste 

rij pannen.  

 

 
 
De zogenaamde Vogelvide of vergelijkbare uitvoeringen geven wel mogelijkheid voor het maken van nesten, maar zorgt er 

voor dat er geen van buiten af door dieren bereikbare ruimten in gebouwen zijn. Tevens wordt luchtventilatie onder de 

pannen niet verstoord. 
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10 Conclusie en aanbevelingen  

Voorgenomen activiteit heeft een negatief effect op het functionele leefgebied van vleermuizen omdat 

een zomer- en paarverblijf van een solitaire gewone dwergvleermuis verloren gaat bij sloop van de 

boerderijwinkel. Het betreft een verblijfplaats van één gewone dwergvleermuis. Het uitgevoerde 

onderzoek is volledig uitgevoerd en biedt voldoende inzicht in het functionele leefgebied van 

vleermuizen.  

 

Om het gebouw waarin de boerderijwinkel is gevestigd te mogen slopen is een ontheffing ex. Art. 75C van 

de Ff-wet vereist. Bij deze aanvraagt dient de initiatiefnemer een uitgewerkt activiteitenplan + ecologisch 

werkprotocol mee te sturen naar Dienst Regelingen (Dienst Regelingen is de rijksdienst die 

verantwoordelijk is voor het toetsen van aanvragen voor ontheffingen). 

 

Het bouwen van de woning op het graslandperceel heeft geen negatief effect op het functionele 

leefgebied van vleermuizen.  

 

Er is een wettelijke noodzaak om tijdelijke- en duurzame maatregelen te treffen zodat het functionele 

leefgebied van vleermuizen niet negatief beïnvloed wordt. De tijdelijke maatregelen bestaan uit het 

ophangen van vier kleine vleermuiskasten, bij voorkeur op gebouwen en anders aan een kale stam van 

een boom. In of aan de nieuwe gebouwen moeten duurzame verblijfplaatsen aangebracht worden. Deze 

duurzame maatregelen bestaan uit het weglaten van stootvoegen zodat dwergvleermuizen de 

spouwmuur kunnen betreden of het aanbrengen van potentiele verblijfplaatsen aan de buitenzijde. 

Potentieel geschikte verblijfplaatsen bestaan uit houten betimmeringen 1,5-2 cm vrij van de buitenmuur, 

geplaatst op 2-5 m1 hoogte. Nadere bijzonderheden omtrent deze maatregelen, ecologisch werkprotocol 

en tijdstip van uitvoering worden beschreven in het activiteitenplan.  

 

Het verzoek om ontheffing ex. Art. 75c van de Ff-wet bestaat uit een ingevuld formulier, een 

activiteitenplan en een ecologisch werkprotocol.  
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Bijlage 1:  

Waarnemingen van vleermuizen in het onderzoeksgebied in2013 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem op een 
terrein aan de Noordijkeresweg 8 te Saasveld door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande verbouw van een bestaande schuur tot 
woning. In het kader van de bestemmingsplanwijziging (en eventueel de aanvraag van een 
omgevingsvergunning) dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit ter 
plaatse. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd. De onderzoeksopzet gaat uit van 
NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de 
locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
  
Het veldwerk is uitgevoerd in oktober en november 2014 conform BRL SIKB 2000 en de 
protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard 
dat Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de (gecorrigeerde) 
achtergrondwaarden (AW 2000) of de geldende achtergrondwaarden (indien deze door de 
betreffende gemeente zijn vastgesteld) en de interventiewaarden om vast te stellen of er al 
dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in het grondwater gemeten gehalten worden 
vergeleken met de streef- en interventiewaarden.   
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Noordijkeresweg 8 te Saasveld, op circa 1.3 
kilometer ten noorden van de bebouwde kom van Saasveld. Het terrein heeft de RD-
coördinaten x = 251.418 en y = 485.216. De kadastrale gegevens zijn bij ons bureau niet 
bekend. De Noordijkeresweg bevindt zich ten zuiden van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
Op de locatie aan de Noordijkeresweg 8 bevindt zich een oude boerderij met stallen. Het niet 
bebouwde deel van de locatie is deels verhard met klinkers, tegels en beton en grotendeels 
onverhard. Het niet bebouwde, onverhard deel van de locatie bestaat uit weiland, gazon of 
siertuin. 
 
Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie betreft een deel van de locatie en is momenteel bebouwd met een 
schuur. Deze schuur zal worden verbouwd (omgezet) naar een woning. Rondom deze schuur 
is een verharding met klinkers aanwezig. Het bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd in 
het kader van de bestemmingsplanwijziging (en eventueel de aanvraag van een 
omgevingsvergunning). De onderzoekslocatie betreft de projectie van de nieuwe woning, is 
grotendeels bebouwd met de huidige schuur en voor een deel verhard met klinkers. De 
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 400 m2.  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven. Tevens is een situatieschets 
opgenomen waarop de boorlocaties staan weergegeven. 
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (Ad Fontem), bij de 
bewoner/eigenaar en bij mevrouw H. Kosterink van de gemeente Dinkelland. De volgende 
informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming. 
- Bij de gemeente is geen informatie van de onderzoekslocatie bekend.  
- Voor zover bekend is er op het te onderzoeken terreindeel nooit sprake geweest van opslag 

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

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

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie.  
- Er heeft nog niet eerder bodemonderzoek plaatsgevonden op de locatie of in de direkte 

omgeving.  
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 14 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat 
  behoort tot de formatie van Twente. De deklaag heeft een dikte van ongeveer 10-25 meter.  
  Het doorlatend vermogen bedraagt minder dan 250 m²/dag. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.0 meter onder het maaiveld. Het freatische  
  grondwater stroomt in west-noordwestelijke richting met een verhang van 2.8 m/km. 
- De Strootmansbeek stroomt ongeveer 600 meter ten noordwesten van de onderzoekslocatie. 
- Het waterwingebied “Weerselo” is op ongeveer 4 kilometer ten oosten gelegen; de locatie ligt  
  niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 
- Het Kanaal Almelo-Nordhorn bevindt zich op circa 2 kilometer ten noorden van de locatie. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet op de locatie gaat uit van NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie 
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond”.  
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de 
locatie, kunnen geen specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen. De hypothese 
"onverdachte locatie" uit NEN 5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan 
uit dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten. In de norm 
NEN 5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch veldonder-
zoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De gekozen onderzoeksstrate-
gie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van 
een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking 
tot asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Door de veldwerker, 
die een cursus asbestherkenning heeft gevolgd, zal tijdens het veldwerk zintuiglijk aandacht 
besteed worden aan de aanwezigheid van asbest op en in de bodem.  
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als 

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

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
Tevens dient te worden vermeld dat in overleg met de gemeente en de eigenaar is besloten, 
in verband met het toekomstig gebruik, geen boringen in de schuur te verrichten. Inpandig zijn 
geen potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten uitgevoerd en er is geen aanleiding 
om te veronderstellen dat de inpandige bodemkwaliteit afwijkt van de uitpandige 
bodemkwaliteit. 
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3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit 
NEN 5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en 
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terreindeel van circa 400 m² worden in totaal 4 boringen verricht, waarvan 2 tot 0.50 
meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Eén diepe boring wordt doorgezet 
en afgewerkt tot peilbuis. De peilbuis wordt stroomafwaarts op de onderzoekslocatie 
geplaatst. Indien het grondwaterpeil zich beneden 5.0 meter minus maaiveld bevindt, blijft het 
plaatsen van een peilbuis (en dan ook grondwateronderzoek) achterwege.  
 
De boringen worden gelijkmatig over de onderzoekslocatie verdeeld. Van elke boring wordt de 
samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt 
tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken zoals 
afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Chemische analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico te Barneveld, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Voor het uitvoeren van deze analyses worden in dit verkennend onderzoek twee 
grondmengmonsters samengesteld en er wordt één grondwatermonster genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In de onderstaande 
tabel is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Chemisch analysepakket per monster. 

Monster Chemisch analysepakket 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

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

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen, gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad 
(pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheid (NTU)  

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om 

verstoring van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting (NTU), 

van het grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de 
metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld aan de hand van de gecorrigeerde 
achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen in de bodem uit de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit 
van het ministerie van I&M.  
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als in een (meng)monster een component 
aanwezig is met een concentratie hoger dan de (gecorrigeerde) achtergrondwaarde (AW 
2000) of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
  
De veldwerkzaamheden zijn in oktober en november 2014 uitgevoerd door de heer J. 
Hartman. De veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/05). Er zijn op 28 oktober 2014 in totaal 4 boringen verricht met 
behulp van een Edelmanboor. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de 
situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II. De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is als volgt: 
tot einde boordiepte (3.2 meter minus maaiveld (m-mv)) is matig fijn tot uiterst fijn zand 
opgeboord dat tot circa 2.5 m-mv zwak tot sterk siltig en niet tot zwak humeus is.  
In de grond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen.  
 
Er zijn zintuiglijk plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 2 
weergegeven. Door de veldwerker zijn zintuiglijk in zowel de bodem als op het maaiveld geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

1 0 - 0.50 Sporen baksteen 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie 
van de boringen zijn de mengmonsters samengesteld zoals in tabel 3 staat omschreven.  
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Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

Mengmonster Boringnummer Traject (diepte in m-mv) 

BG 1 
2 
3 
4 

0 - 0.50 
0.30 - 0.70 
0.10 - 0.50 
0.15 - 0.50 

OG  1 
1 
2 
2 

0.50 - 1.65 
1.70 - 2.00 
0.70 - 1.20 
1.40 - 1.60 

 
Boring 1 is doorgezet tot circa 3.2 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een 
filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het 
filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter 
is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van 
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het 
oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis grondig doorgepompt. 
 
Op 4 november 2014 is de peilbuis bemonsterd ten behoeve van het nemen van het grond-
watermonster. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden 
met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de grondwaterstand 
tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is bemonsterd met hetzelfde 
(of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband 
met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwater- 
stand (m-mv) 

pH (-) EC  
(μS/cm) 

Troebelheid (NTU) Toestroming  

1 2.2 - 3.2 1.55 7.2 788 <0.1 Goed 
 
De waarden voor de pH en de EC worden normaal geacht. 
 
 

4.3 Resultaten van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grond zijn uitgevoerd op 
mengmonsters, wat betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. De analyse-
resultaten van de boven- en ondergrond worden getoetst aan de gecorrigeerde achtergrond- 
en interventie-waarden. Voor de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden zijn voor 
de boven- en ondergrond de analytisch bepaalde gehalten lutum en/of organisch stof 
gehanteerd. De analyseresultaten van het grondwater worden getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden. 
 
In de ondergrond en in het grondwater zijn enkele zeer licht verhoogde concentraties 
aangetoond, die zijn weergegeven in tabel 4. In de bovengrond zijn geen verhoogde 
concentraties aangetoond. 
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Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Aangetroffen 
concentratie 

Achtergrondwaarde* 
of Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

OG Kwik 0.15 0.105 25.2 

Grondwater Barium 150 50 625 
* AW2000 
 
In de derde kolom van tabel 5 wordt de volgende codering toegepast: 
Cursief  :  Overschrijding van de achtergrondwaarde of streefwaarde. 
Onderstreept :  Overschrijding van de tussenwaarde. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Ondergrond - Kwik 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met zware 
metalen niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van 
bebouwing (en bewoning). Eer oorzaak voor het zeer licht verhoogde gehalte is direct te 
geven op basis van de zintuiglijke waarnemingen. Aangezien de tussenwaarde niet wordt 
overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Grondwater - Barium 
Het aangetoonde licht verhoogde gehalte barium in het grondwater is mogelijk te wijten aan 
een (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn roesthoudende lagen 
waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Aangezien 
de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet 
noodzakelijk geacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                   

Kruse Milieu BV   Project: 14039510               Pagina 9 van 11 

5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Ad Fontem is door Kruse Milieu BV in een verkennend bodemonderzoek de 
bodem onderzocht op een terrein ter grootte van circa 400 m2 aan de Noordijkeresweg 8 te 
Saasveld. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging. In het kader 
hiervan dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. De onderzoekslocatie 
is grotendeels bebouwd met een bestaande, tot huis om te bouwen schuur en deels verhard 
met klinkers. 
 
 
Resultaten veldwerk 
Het terreindeel is beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er 4 boringen verricht, waarvan er 
1 is afgewerkt tot peilbuis. De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot 
tot einde boordiepte (3.2 m-mv) uit matig fijn tot uiterst fijn zand dat tot circa 2.5 m-mv zwak tot 
sterk siltig en niet tot zwak humeus is. In de grond zijn roest- en/of oerhoudende lagen 
aangetroffen. Er zijn zintuiglijk plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn 
in tabel 2 weergegeven. Door de veldwerker zijn zintuiglijk in zowel de bodem als op het 
maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. Het grondwater is aangetroffen op 
een diepte van 1.55 m-mv. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- het mengmonster van de bovengrond BG is niet verontreinigd; 
- het mengmonster van de ondergrond OG is zeer licht verontreinigd met kwik; 
- het grondwater is licht verontreinigd met barium.  
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, gezien de aangetoonde (zeer) 
lichte verontreinigingen in de ondergrond en in het grondwater.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de ondergrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen aangetoond. 
Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 
4.4. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden is nader onderzoek niet nodig. 
De bovengrond is niet verontreinigd. 
 
Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet 
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen in de grond of op het maaiveld. 
 
Bij de geplande nieuwbouw komt in de toekomst mogelijk grond vrij. Afvoer van de grond dient 
te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en de voorschriften van het bevoegd gezag (de 
ontvangende gemeente). Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan een indicatieve 
toetsing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit worden uitgevoerd.  
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Alle onderzochte grond, die bij de nieuwbouwwerkzaamheden mogelijk vrij komt, is vrij 
toepasbaar, aangezien geen verontreinigingen zijn aangetroffen in de boven- of ondergrond in 
gehalten hoger dan 2x de achtergrondwaarden. Met andere woorden: op basis van de 
indicatieve toetsing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit gelden er geen beperkingen 
ten aanzien van het hergebruik van de grond. 
 
Opgemerkt dient te worden dat voorliggend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met 
een bestemmingsplanwijziging en dat de bemonstering derhalve niet geheel voldoet aan het 
Besluit Bodemkwaliteit. De resultaten van dit bodemonderzoek kunnen in het licht van het 
Besluit Bodemkwaliteit door het bevoegd gezag als ‘overig bewijsmateriaal’ worden 
geaccepteerd. Het is echter niet uitgesloten dat het bevoegd gezag bij grondafvoer eist dat de 
grond nogmaals wordt bemonsterd en geanalyseerd volgens de richtlijnen van het Besluit 
Bodemkwaliteit. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de bestemmingsplan-
wijziging, aangezien de vastgestelde zeer lichte verontreinigingen geen risico’s voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik (wonen en tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek 
is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel 
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de 
geldende wet- en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt 
aantal boringen verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of 
aangrenzende percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



Projectcode: 14039510 Lokatie: Noordijkeresweg 8 - SaasveldOpdrachtgever: Ad Fontem

Boring: 1
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klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen 
baksteen, donker beigebruin

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig 
oerhoudend, sporen wortels, 
donker roodbruin

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sterk 
wortelhoudend, bruinzwart

115

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
donkerbruin

170

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
sporen wortels, bruingrijs

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, licht geelgrijs

250

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelbeige

320

Boring: 2
0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

8

Zand, zeer fijn, sporen 
teelaarde, licht bruinbeige, 
ophoogzand, geroerd

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donker grijsbruin

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen teelaarde, bruingrijs

140

Zand, matig fijn, lichtgrijs

160

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
zwak humeus, donker grijsbruin

200

Boring: 3
0

50

1

klinker0

7

Zand, zeer fijn, sporen 
teelaarde, licht bruinbeige

10

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
donkerbruin

50

Boring: 4
0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen oer, 
sporen wortels, donker 
beigebruin50



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 03-11-2014

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-10-2014

Noordijkeresweg 8 - Saasveld

14039510
2014124955/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Noordijkeresweg 8 - Saasveld

1 2

Jan Hartman 1/2

14039510

Analysecertificaat

03-11-2014/15:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-10-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014124955/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.3% (m/m) 77.3Droge stof

S 3.0% (m/m) ds 2.6Organische stof

Q 96.7% (m/m) ds 97.3Gloeirest

S 4.2% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 26mg/kg ds 48Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds 3.2Kobalt (Co)

S 6.2mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.055mg/kg ds 0.15Kwik (Hg)

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

S 6.7mg/kg ds 6.4Nikkel (Ni)

S 28mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 45mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 9.3Minerale olie (C10-C12)

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

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

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

6.5mg/kg ds 7.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

BG - Boring 1, 2, 3 en 4

OG - Boring 1 en 2 8327556

8327555

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

28-Oct-2014

28-Oct-2014

Datum monstername



Noordijkeresweg 8 - Saasveld

1 2

Jan Hartman 2/2

14039510

Analysecertificaat

03-11-2014/15:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-10-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014124955/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

BG - Boring 1, 2, 3 en 4

OG - Boring 1 en 2 8327556

8327555

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

28-Oct-2014

28-Oct-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014124955/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG - Boring 1, 2, 3 en 4 8327555 1  0  50 05320392611

 8327555 4  15  50 05320390651

 8327555 3  10  50 05320390681

 8327555 2  30  70 05320390752

OG - Boring 1 en 2 8327556 1  50  70 05320392632

 8327556 1  70  115 05320392603

 8327556 2  70  120 05320390743

 8327556 1  115  165 05320392624

 8327556 2  140  160 05320390704

 8327556 1  170  200 05320390645

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014124955/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014124955/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

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

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

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 07-11-2014

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-11-2014

Noordijkeresweg 8 - Saasveld

14039510
2014128097/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Noordijkeresweg 8 - Saasveld

1

Jan Hartman 1/2

14039510

Analysecertificaat

07-11-2014/16:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-11-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014128097/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 150µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 3.1µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 9.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 25µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 8337914

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

04-Nov-2014

Datum monstername



Noordijkeresweg 8 - Saasveld

1

Jan Hartman 2/2

14039510

Analysecertificaat

07-11-2014/16:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-11-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014128097/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

5.5µg/LMinerale olie (C10-C12)

<7.0µg/LMinerale olie (C12-C16)

<8.0µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<8.0µg/LMinerale olie (C30-C35)

<8.0µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 Peilbuis 1 8337914

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

04-Nov-2014

Datum monstername

VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 1 8337914 1  220  320 06915096271
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Opmerking 1)

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

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Toetsing: S en I 2013 excl Barium

Projectnummer 14039510
Projectnaam Noordijkeresweg 8 - Saasveld
Datum monstername 28-10-2014
Monsternemer Jan Hartman
Certificaatnummer 2014124955
Startdatum 28-10-2014
Rapportagedatum 03-11-2014

Analyse Eenheid 1 AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4.2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 84.3
Organische stof % (m/m) ds 3
Gloeirest % (m/m) ds 96.7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.2
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 26
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 - 0.376 4.26 8.15
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 - 5.29 36.2 67
Koper (Cu) mg/kg ds 6.2 - 21.5 61.7 102
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.055 - 0.109 13.1 26.1
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1.5 95.8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6.7 - 14.2 27.4 40.6
Lood (Pb) mg/kg ds 28 - 33.6 195 357
Zink (Zn) mg/kg ds 45 - 67.1 206 345
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6.5
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 - 57 779 1500
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138 mg/kg ds <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 - 0.006 0.153 0.3
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050
Fenanthreen mg/kg ds <0.050
Anthraceen mg/kg ds <0.050
Fluorantheen mg/kg ds <0.050
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050
Chryseen mg/kg ds <0.050
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 - 1.5 20.8 40

Legenda

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr
1 BG - Boring 1, 2, 3 en 4 8327555

< streefwaarde/aw2000 of RG -
> streefwaarde/aw2000 *
> Tussenwaarde (T) **
> Interventiewaarde (I) ***
Niet getoetst

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2013 excl Barium

Projectnummer 14039510
Projectnaam Noordijkeresweg 8 - Saasveld
Datum monstername 28-10-2014
Monsternemer Jan Hartman
Certificaatnummer 2014124955
Startdatum 28-10-2014
Rapportagedatum 03-11-2014

Analyse Eenheid 2 AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 2.6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 77.3
Organische stof % (m/m) ds 2.6
Gloeirest % (m/m) ds 97.3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2.0
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 48
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 - 0.358 4.06 7.76
Kobalt (Co) mg/kg ds 3.2 - 4.27 29.1 54
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 - 19.7 56.7 93.7
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.15 * 0.105 12.6 25.2
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1.5 95.8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6.4 - 12 23.1 34.3
Lood (Pb) mg/kg ds <10 - 32.1 186 340
Zink (Zn) mg/kg ds <20 - 59.9 184 308
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 9.3
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 - 49.4 675 1300
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138 mg/kg ds <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 - 0.0052 0.133 0.26
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050
Fenanthreen mg/kg ds <0.050
Anthraceen mg/kg ds <0.050
Fluorantheen mg/kg ds <0.050
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050
Chryseen mg/kg ds <0.050
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 - 1.5 20.8 40

Legenda

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr
2 OG - Boring 1 en 2 8327556

< streefwaarde/aw2000 of RG -
> streefwaarde/aw2000 *
> Tussenwaarde (T) **
> Interventiewaarde (I) ***
Niet getoetst

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: S en I 2013 excl Barium

Projectnummer 14039510
Projectnaam Noordijkeresweg 8 - Saasveld
Datum monstername 04-11-2014
Monsternemer Jan Hartman
Certificaatnummer 2014128097
Startdatum 04-11-2014
Rapportagedatum 07-11-2014

Analyse Eenheid 1 S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 150 * 50 338 625
Cadmium (Cd) µg/L <0.20 - 0.4 3.2 6
Kobalt (Co) µg/L <2.0 - 20 60 100
Koper (Cu) µg/L 3.1 - 15 45 75
Kwik (Hg) µg/L <0.050 - 0.05 0.175 0.3
Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 - 5 153 300
Nikkel (Ni) µg/L 9 - 15 45 75
Lood (Pb) µg/L <2.0 - 15 45 75
Zink (Zn) µg/L 25 - 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0.20 - 0.2 15.1 30
Tolueen µg/L <0.20 - 7 504 1000
Ethylbenzeen µg/L <0.20 - 4 77 150
o-Xyleen µg/L <0.10
m,p-Xyleen µg/L <0.20
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 - 0.2 35.1 70
BTEX (som) µg/L <0.90
Naftaleen µg/L <0.020 - 0.01 35 70
Styreen µg/L <0.20 - 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0.20 - 0.01 500 1000
Trichloormethaan µg/L <0.20 - 6 203 400
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 - 0.01 5 10
Trichlooretheen µg/L <0.20 - 24 262 500
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 - 0.01 20 40
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 - 7 454 900
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 - 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 - 0.01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 - 0.01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10
CKW (som) µg/L <1.6
Tribroommethaan µg/L <0.20 - 630
Vinylchloride µg/L <0.10 - 0.01 2.5 5
1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 - 0.01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 - 0.01 10 20
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 - 0.8 40.4 80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L 5.5
Minerale olie (C12-C16) µg/L <7.0
Minerale olie (C16-C21) µg/L <8.0
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15
Minerale olie (C30-C35) µg/L <8.0
Minerale olie (C35-C40) µg/L <8.0
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 - 50 325 600

Legenda

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr
1 Peilbuis 1 8337914

< streefwaarde/aw2000 of RG -
> streefwaarde/aw2000 *
> Tussenwaarde (T) **
> Interventiewaarde (I) ***
Niet getoetst

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



 

 
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en 
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1 
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
Bsb Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
I&M Infrastructuur en Milieu 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
Sn Tin 
Zn Zink 
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BIJLAGE 8

Molenbeschermingszone per 
molen 

j.klompmaker
Rechthoek



Biotoopnormering Vereniging De Hollandsche Molen 
 
De Vereniging De Hollandsche Molen hanteert de biotoopformule om een algemene 
beschermingszone rondom een molen te berekenen (zie ook www.molenbiotoop.nl). 
Bebouwing, beplanting en andere obstakels in de omgeving van de molen zouden in ideale 
omstandigheden niet boven de berekende hoogte mogen uitkomen zodat de benodigde wind 
aan- en afvoer van de molen niet wezenlijk wordt belemmerd. 
 
Let wel: in de formule zit al een compromis door een windreductie van 5% te 
accepteren, dit houdt voor de molen al een vermogensverlies van 14% in. 
 
Het effect van windbelemmering op het vermogen van een molen is bijzonder groot, zoals in  
onderstaande tabel is af te lezen: 
 
TABEL 
Windsnelheid t.p.v. de molen 
 

Vermogen 
 

100% 100% 
95% 86% 
90% 73% 
80% 51% 
70% 34% 
60% 22% 
50% 13% 

 
Bij de bepaling van een norm voor windtoetreding en windlossing zijn de volgende aspecten 
van belang: 
- hoogte van de askop boven het maaiveld (Z); 
- afstand van het obstakel (boom of gebouw) tot de molen (X); 
- hoogte van het obstakel (H); 
- de “ruwheid” van het terrein waarover de wind de molen bereikt (N); 
- eventueel de stelling- of belthoogte. 
Deze aspecten zijn te waarderen in richtgetallen en coëfficiënten die in een 
berekeningsformule kunnen worden gevat. 
 
Biotoopformule voor maximaal toegestane hoogte H op afstand X van de molen:                                                
        1                              H= acceptabele hoogte van obstakels 
H= ----- X + c * Z                                      X= afstand van obstakels tot de molen 

  N                                                       c= coëfficiënt (afhankelijk van te 
accepteren windreductie) 
Z= askophoogte (vlucht molen/2 + belt of 
stellinghoogte) 
N= ruwheidscoëfficiënt (afhankelijk van te 
accepteren windreductie en ruwheid 
voorterrein) 

 
Waarde van c,  bij windreductie van 5% = 0,2 
Waarden van N, bij windreductie van 5% =140 voor open terrein, 75 voor ruw terrein en 
50 voor gesloten terrein (zie voor uitgebreide uitleg: www.molenbiotoop.nl). 



Voor de Nieuwe Molen/Sint Nicolaasmolen in Denekamp gaan wij uit van de 
volgende gegevens: 
 
Vlucht            = 22,00 meter (V) 
Belthoogte      =   0,90 meter (B) 
Askophoogte = ½ . V + B                         

= 11,00 + 0,90 = 11,90 meter (Z) 
 
We gaan uit van gesloten terrein (N=50) omdat de molen is volledig omringd door de 
bebouwing van Denekamp.  
 
Tot in ieder geval 100 meter afstand van de molen dienen obstakels niet hoger te zijn dan de  
hoogte van de belt (=0,90m). Deze 100 meter is de minimale afstand tot de molen waarbij 
de windwervelingen (turbulenties), die veroorzaakt worden door obstakels, zodanig 
afgezwakt worden dat de wind zich weer in redelijke mate kan herstellen en geen gevaar 
oplevert voor de molen. Dit gegeven is uit wetenschappelijke proefnemingen vastgesteld. Zie 
hiervoor onze brochure “De inrichting van de omgeving van molens”, waarop tevens de 
“Handleiding Molenbiotoop” is gebaseerd.  
 
Voor de zone 100 t/m 400 meter van de molen geldt de biotoopformule. Deze levert voor 
de Nieuwe Molen/Sint Nicolaasmolen de volgende hoogtegegevens op: 
 
Afstand: <100 meter  H=  0,90  meter 

100 meter  H=  4,40  meter      
               200 meter  H=  6,40  meter   
               300 meter  H=  8,40  meter   
               400 meter  H=10,40  meter   
 
Dit geeft het volgende totaalbeeld: De eerste 100m rondom de molen geldt een maximale 
bouwhoogte van 0,90m. Vanaf 100 meter beschrijft de biotoopformule de biotoopnorm. Dat 
houdt in dat op 100m afstand van de molen een maximale bouwhoogte geldt van 4,40m, 
vervolgens loopt deze hoogte langzamerhand op tot 10,40m op 400m van de molen.  
 
Voor de Borgelinkmolen in Denekamp gaan wij uit van de volgende gegevens: 
 
Vlucht            = 23,00 meter (V) 
Stellinghoogte =   6,40 meter (S) 
Askophoogte = ½ . V + S                         

= 11,50 + 6,40 = 17,90 meter (Z) 
 
We gaan uit van een gesloten gebied (N=50) omdat zich rondom de molen de 
dorpsbebouwing van Denekamp bevindt.  
 
Tot in ieder geval 100 meter afstand van de molen dienen obstakels niet hoger te zijn dan de  
hoogte van de stelling (=6,40m).  
 
Voor de zone 100 t/m 400 meter van de molen geldt de biotoopformule. Het leidt tot het 
volgende resultaat:  
 
 



Afstand: <100 meter  H=  6,40  meter 
100 meter  H=  6,40  meter      

               200 meter  H=  7,60  meter   
               300 meter  H=  9,60  meter   
               400 meter  H=11,60  meter   
 
Omdat de biotoopformule van 100 tot 140 resulteert in een lagere maximale bouwhoogte 
dan de stellinghoogte, wordt hier 6,40m aangehouden als norm. 
 
Dit geeft het volgende totaalbeeld: De eerste 140m rondom de molen geldt een maximale 
bouwhoogte van 6,40m. Vanaf 140 meter beschrijft de biotoopformule de biotoopnorm. De 
norm loopt vanaf 6,40m op 140m afstand van de molen langzamerhand op tot 11,60m op 
400m afstand.  
 
Voor de Oortmanmolen in Lattrop gaan wij uit van de volgende gegevens: 
 
Vlucht            = 21,55 meter (V) 
Stellinghoogte =   6,30 meter (S) 
Askophoogte = ½ . V + S                         

= 10,75 + 6,30 = 17,05 meter (Z) 
 
We gaan uit van gesloten terrein (N=50) omdat de molen is volledig omringd door de 
bebouwing van Lattrop.  
 
Tot in ieder geval 100 meter afstand van de molen dienen obstakels niet hoger te zijn dan de  
hoogte van de stelling (=6,30m).  
 
Voor de zone 100 t/m 400 meter van de molen geldt de biotoopformule. Deze levert voor 
de Oortmanmolen de volgende hoogtegegevens op: 
 
Afstand: <100 meter  H=  6,30  meter 

100 meter  H=  6,30  meter      
               200 meter  H=  7,40  meter   
               300 meter  H=  9,40  meter   
               400 meter  H=11,40  meter   
 
Dit geeft het volgende totaalbeeld: De eerste 100m rondom de molen geldt een maximale 
bouwhoogte van 6,30m. Vanaf 100 meter beschrijft de biotoopformule de biotoopnorm. 
Omdat deze tot een afstand van 145m vanaf de molen een lagere bouwhoogte geeft dan de 
stellinghoogte, geldt tot hier de stellinghoogte als maximale bouwhoogte. Vervolgens loopt 
de norm langzamerhand op tot 11,40m op 400m van de molen.  
 
Voor de Molen van de Oude Hengel in Ootmarsum gaan wij uit van de volgende 
gegevens: 
 
Vlucht            = 22,40 meter (V) 
Stellinghoogte =   6,60 meter (S) 
Askophoogte = ½ . V + B                         

= 11,20 + 6,60 = 17,80 meter (Z) 
 



We gaan uit van gesloten terrein (N=50) omdat de molen is omringd door de bebouwing 
van Ootsmarsum.  
 
Tot in ieder geval 100 meter afstand van de molen dienen obstakels niet hoger te zijn dan de  
hoogte van de stelling (=6,80m).  
 
Voor de zone 100 t/m 400 meter van de molen geldt de biotoopformule. Deze levert voor 
de Molen van de Oude Hengel de volgende hoogtegegevens op: 
 
Afstand: <100 meter  H=  6,60  meter 

100 meter  H=  6,60  meter      
               200 meter  H=  7,60  meter   
               300 meter  H=  9,60  meter   
               400 meter  H=11,60  meter   
 
Dit geeft het volgende totaalbeeld: De eerste 100m rondom de molen geldt een maximale 
bouwhoogte van 6,60m. Vanaf 100 meter beschrijft de biotoopformule de biotoopnorm. 
Omdat deze tot een afstand van 150m vanaf de molen een lagere bouwhoogte geeft dan de 
stellinghoogte, geldt tot hier de stellinghoogte als maximale bouwhoogte. Vervolgens loopt 
de norm langzamerhand op tot 11,40m op 400m van de molen.  
 
Voor de Soaseler Möl in Saasveld gaan wij uit van de volgende gegevens: 
 
Vlucht            = 22,00 meter (V) 
Askophoogte = ½ . V                         

= 11,00 meter (Z) 
 
We gaan uit van ruw terrein (N=75) omdat de molen buiten de bebouwde kom staat, maar 
er in de directe omgeving wel opgaande beplantingen voorkomen. 
 
Tot in ieder geval 100 meter afstand van de molen mogen er geen obstakels worden 
opgericht.  
 
Voor de zone 100 t/m 400 meter van de molen geldt de biotoopformule. Deze levert voor 
de Soaseler Möl de volgende hoogtegegevens op: 
 
Afstand: <100 meter  H=  0,00  meter 

100 meter  H=  3,50  meter      
               200 meter  H=  4,90  meter   
               300 meter  H=  6,20  meter   
               400 meter  H=  7,50  meter   
 
Dit geeft het volgende totaalbeeld: De eerste 100m rondom de molen dient geheel 
obstakelvrij te worden gehouden. Vanaf 100 meter beschrijft de biotoopformule de 
biotoopnorm. Dat houdt in dat op 100m afstand van de molen een maximale bouwhoogte 
geldt van 3,50m, vervolgens loopt deze hoogte langzamerhand op tot 7,50m op 400m van de 
molen.  
 
 
 



Voor de Westerveld Möl  in Tilligte gaan wij uit van de volgende gegevens: 
 
Vlucht            = 23,60 meter (V) 
Belthoogte      =   3,00 meter (B) 
Askophoogte = ½ . V + B                         

= 11,80 + 3,00 = 14,80 meter (Z) 
 
We gaan uit van ruw terrein (N=75) omdat de molen buiten de bebouwde kom is gelegen, 
maar er wel opkomend groen in de directe omgeving voorkomt. 
 
Tot in ieder geval 100 meter afstand van de molen dienen obstakels niet hoger te zijn dan de  
hoogte van de belt (=3,00m).  
 
Voor de zone 100 t/m 400 meter van de molen geldt de biotoopformule. Deze levert voor 
de Westerveld Möl de volgende de volgende hoogtegegevens op: 
 
Afstand: <100 meter  H=  3,00  meter 

100 meter  H=  4,30  meter      
               200 meter  H=  5,60  meter   
               300 meter  H=  7,00  meter   
               400 meter  H=  8,30  meter   
 
Dit geeft het volgende totaalbeeld: De eerste 100m rondom de molen geldt een maximale 
bouwhoogte van 3,00m. Vanaf 100 meter beschrijft de biotoopformule de biotoopnorm. Dat 
houdt in dat op 100m afstand van de molen een maximale bouwhoogte geldt van 4,30m, 
vervolgens loopt deze hoogte langzamerhand op tot 8,30m op 400m van de molen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Tipweg 3/Noordijkeresweg 8 Saasveld" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BPBUITipweg3-0401 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  bassin:

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

1.7  bebouwing:

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

1.8  bed-and-breakfast:

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

1.9  bedrijf:

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

1.10  bedrijfsgebouw:

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

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

- bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;

1.12  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijbehorend bouwwerk:

functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan 
niet tegenaan gebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak;

1.15  bouwen:

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

1.16  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.17  bouwperceel:

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

1.18  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.19  bouwvlak:

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

1.20  bouwwerk:

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

1.21  cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden 
gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering
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1.22  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

1.23  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;

1.24  Ecologische Hoofdstructuur:

een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met bestaande en potentiële 
natuurwaarden van (inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van soorten en 
ecosystemen;

1.25  erf:

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

1.26  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;

1.27  gebouw:

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

1.28  geomorfologische waarden:

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

1.29  (hoek)erker:

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

1.30  hoofdgebouw:

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

1.31  kampeermiddel:

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

1.32  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van 
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied;
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1.33  mantelzorg:

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

1.34  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);

1.35  overkapping:

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

1.36  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);

1.37  prostitutie:

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

1.38  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;

1.39  voorgevel:

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

1.40  woning:

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

1.41  woonhuis:

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

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

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

2.6  de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

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

2.7  de afstand tot de weg:

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

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 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 dagrecreatief medegebruik;
h. wegen en paden;
i. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;

met de daarbijbehorende:

j. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, 
uitgezonderd gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;

b. de bouwhoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m 

bedragen.

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 ten behoeve van niet-grondgebonden 
agrarische bedrijfsactiviteiten;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;
d. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten, met uitzondering van 

tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
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 (buiten het bouwvlak) of de 
bereikbaarheid van bebouwde percelen en veldschuren;

g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de 
verkoop van eigen en streekeigen producten;

h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

 

bestemmingsplan Tipweg 3/Noordijkeresweg 8 Saasveld 

NL.IMRO.1774.BPBUITipweg3-0401   235



   

doeleinden;
i. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
j. 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;

k. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 3.3 onder c en 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;
1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de 

nabijheid van woningen, noodzakelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk en 

natuurlijke waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische 
waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 3.3 onder j en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen dan 
wel direct grenzend aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een 
bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van 
het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits: 
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd 

ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) 

wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot 
de woonbestemmingsgrens);

3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m 
bedragen;

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische 
buitenplaatsen.

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

3.5.1  Vergunningplichtig

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning, buiten de bouwpercelen, 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;
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.
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3.5.2  Uitzonderingen

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.

3.5.3  Toetsingskader

a. 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;

b. de in lid 3.5.1 onder 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.
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Artikel 4  Agrarisch - 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, 

geomorfologische en cultuurhistorische waarden;
c. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
d. extensief dagrecreatief medegebruik;

met daaraan ondergeschikt:

e. cultuurgrond;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. wegen en paden;
h. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;

met de daarbijbehorende:

i. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, 
uitgezonderd gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;

b. de bouwhoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m 

bedragen.

4.3  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 ten behoeve van niet-grondgebonden 
agrarische bedrijfsactiviteiten;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;
d. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten, met uitzondering van 

tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
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 (buiten het bouwvlak) of de 
bereikbaarheid van bebouwde percelen en veldschuren;

g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de 
verkoop van eigen en streekeigen producten;

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

i. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
j. 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;
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k. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 4.3 onder c en 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;
1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de 

nabijheid van woningen, noodzakelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk en 

natuurlijke waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische 
waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 4.3 onder j en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen dan 
wel direct grenzend aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een 
bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van 
het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd 

ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) 

wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot 
de woonbestemmingsgrens);

3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m 
bedragen;

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische 
buitenplaatsen.

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

4.5.1  Vergunningplichtig

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning, buiten de bouwpercelen, 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;
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.

4.5.2  Uitzonderingen

Het in lid 4.5.1 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 
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hoogste 30 cm betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld. Deze 
uitzondering is niet van toepassing op gronden voorzien van de dubbelbestemming 
‘Waarde - Ecologie’;

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. dienen ter uitvoering en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, ter plaatse van de 

dubbelbestemming ‘Waarde -Ecologie’.

4.5.3  Toetsingskader

a. De in lid 4.5.1 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.

b. de in lid 4.5.1 onder 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.
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Artikel 5  Bos - natuur

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bos - natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. beplanting en bebossing, op de wijze zoals opgenomen in het Bijlage 2 in ;

met daarbij behorende:

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 1,00 m 
bedragen.

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

5.3.1  Vergunningplichtig

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

a. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.

5.3.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 5.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. dienen ter realisatie van het beplantingsplan in Bijlage 2;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

5.3.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de goede landschappelijke inpassing, waarbij instandhouding van de 
landschapsmaatregelen uit het beplantingsplan in Bijlage 2 voorop staat.
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

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

met de daarbijbehorende:

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

6.2  Bouwregels

6.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

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

b. een hoofdgebouw zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. per bouwvlak zal ten hoogste één woonhuis met één woning worden gebouwd;
d. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ bedragen, 

tenzij de bestaande inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw meer bedraagt dan 
750 m³, in welk geval de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw ten hoogste de 
bestaande inhoud zal bedragen;

e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;
h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen;
i. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder het hoofdgebouw worden gebouwd. De inhoud 

van een hoofdgebouw wordt berekend exclusief kelderruimte.

6.2.2  Kelders

Voor het bouwen van kelders gelden de volgende regels:

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

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

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

6.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, met dien verstande dat 
de bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel met de aanduidng 'Bijgebouwen' alleen 
ter plaatse van deze aanduiding mogen worden gebouwd; 

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

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw zal 
ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk 
geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;

d. de goothoogte van een bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
e. de bouwhoogte van een bijbehorende bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 
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bouwhoogte van het hoofdgebouw;
f. de dakhelling van een bijbehorende bouwwerk zal ten minste 30° bedragen;
g. de dakhelling van een bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 60° bedragen;

6.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

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

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

6.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid  6.2.1 onder b en toestaan dat een hoofdgebouw de grens van een 
bouwvlak overschrijdt, mits:
1. de huidige situering van het hoofdgebouw belemmeringen oplevert voor de omgeving 

dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan 
worden bewerkstelligd ten gunste van een goed woon- en leefklimaat, al dan niet 
vanwege stedenbouwkundige redenen;

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

b. het bepaalde in lid 6.2.3 onder g en toestaan dat aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken tot ten hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw worden 
voorzien van een plat dak, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld.

c. Het bepaalde in lid 6.2.3 onder c en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de 
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot 
tot ten hoogste 200 m², mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte 

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

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

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

6.4  Specifieke gebruiksregels

6.4.1  Strijdig gebruik

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

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

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

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

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

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

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

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

daarbijbehorende bouwwerken;
j. het oprichten en instandhouden van bijbehorende bouwwerken buiten de aanduiding 

'Bijgebouwen', voor zover het bouwperceel is voorzien van deze aanduiding.

6.4.2  Voorwaardelijke verplichting

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de 
bestemming zonder de sanering van de in Bijlage 1 beschreven landschapsontsierende 
voormalige bedrijfsgebouwen;

b. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de 
bestemming zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen in de 
bestemmingen 'Wonen' en 'Bos - natuur' conform het in Bijlage 2 opgenomen 
beplantingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

6.5  Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 6.4.1 onder d en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door 
meer dan één huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de 

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

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

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

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

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

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

b. het bepaalde in lid 6.4.1 onder e en toestaan dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt 

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

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

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

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

c. het bepaalde in 6.4.2 lid b indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals 
opgenomen in Bijlage 2 andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien 
verstande dat:
1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 2 opgenomen 

landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
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landschappelijke waarden waarvoor de in Bijlage 2 genoemde landschapsmaatregelen 
zijn bepaald;

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies 
en waarden.
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Artikel 7  Waarde - Ecologie

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Ecologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de 
instandhouding en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  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;
b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 

prostitutiebedrijf;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en 

bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming 
toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, en 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.

9.2  Parkeren en laden / lossen

9.2.1  Parkeergelegenheid

De inrichting van de gronden moet zodanig plaatsvinden dat wordt voldaan een de 
gemeentelijke parkeernormen zoals weergegeven in Bijlage 3, die bij deze regels is gevoegd.

9.2.2  Afmetingen parkeerplaatsen

De in 9.2.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn 
afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,50 meter bij 5,00 meter in 
geval van haaks en gestoken parkeren en 2,00 meter bij 5,50 meter bij langs parkeren 
bedragen;

b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor 
zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst, ten minste 3,50 meter bij 
5,00 meter bedragen.

9.2.3  Laden en lossen

Indien het gebruik van een terrein of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot 
een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze 
behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder 
het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

9.2.4  Afwijken

a. Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in het 9.2.1 en 9.2.3:
1. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of 

losruimte wordt voorzien.
b. Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de 

afmetingen in 9.2.2 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

9.2.5  Specifieke gebruiksregels

Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in het 9.2.1 en 9.2.3 dienen na de realisering in 
stand te worden gehouden.
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  vrijwaringszone - molenbiotoop

10.1.1  Bouwregels

a. Op of in deze gronden mag, in afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen 
bestemming(en), binnen een straal van 100 m, gerekend vanaf de voet van de molen, 
geen bebouwing worden opgericht. 

Op het moment dat de molen een belt of stelling bezit, dan mag de bebouwing niet hoger 
worden opgetrokken dan de hoogte waarop de belt of de stelling zich bevindt.

b. Op of in deze gronden mag, in afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen 
bestemming(en), binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend vanaf de voet van de 
molen, geen bebouwing worden opgericht hoger dan de aangegeven hoogte per molen in 
Bijlage 10 van de toelichting.

10.1.2  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van:

a. het bepaalde in 10.1.1 onder a en b en toestaan dat de in de andere aangewezen 
bestemming(en) genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de molen.

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

a. 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:
1. het ophogen van gronden hoger dan de in bijlage 8 van de toelichting aangegeven 

toelaatbare hoogte voor bouwwerken per molen;
2. het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande beplanting hoger dan de in 

bijlage 8 van de toelichting aangegeven toelaatbare hoogte voor bouwwerken per 
molen;

3. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur hoger dan 
de in bijlage 8 van de toelichting aangegeven toelaatbare hoogte voor bouwwerken 
per molen.

b. Het in lid 10.1.3 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
1. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een 

daarvoor benodigde vergunning.
c. De in lid 10.1.3 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het huidige en/of het toekomstig functioneren 
van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als 
landschapselement, dan wel dat door het stellen van voorwaarden hieraan voldoende 
tegemoet gekomen kan worden. Voorafgaand moet advies worden ingewonnen bij de 
beheerder van de molen.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

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

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

galerijen; mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat enige bestemming 
wordt gewijzigd voor wat betreft de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten voor de telecommunicatie, mits:

1. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een 
hoogspanningsmast, een reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te stellen 
hoog bouwwerk;

2. de antenne niet geplaatst kan worden op een bedrijventerrein;
3. de antenne vervolgens geplaatst moet worden in aansluiting op grote infrastructuurlijnen;
4. de mast radiografisch noodzakelijk is;
5. de hoogte van een mast ten hoogste 45,00 m zal bedragen;
6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt noodzakelijk is 

voor de realisatie van een adequaat dekkend netwerk van voldoende capaciteit;
7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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Artikel 13  Overige regels

13.1  Nadere eisen

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

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

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

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

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

14.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

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

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Tipweg 
3/Noordijkeresweg 8 Saasveld van de gemeente Dinkelland.

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

 , Voorzitter

 , Secretaris 
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Sloopopgave
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3 Bestaande situatie 
 
3.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven, zowel op de plan- annex slooplocatie aan de Tipweg te Saasveld 
(paragraaf 3.2) als op de plan- annex slooplocatie aan de  Noordijkeresweg 8 te Saasveld (paragraaf 3.3) als op de 
slooplocaties aan de Postweg 8 te Saasveld (paragraaf 3.4) en Postweg 18 te Saasveld (paragraaf 3.5).  

 
3.2  Bestaande situatie slooplocatie annex plangebied Tipweg 
 
Zoals eerder gezegd is het beoogde bouwperceel aan de Tipweg 3 te Saasveld, kadastraal bekend als gemeente Weerselo, 
sectie T, de nummers 1544 en 1545, gelegen in het buitengebied van Saasveld, ongeveer een kilometer ten westen van 

de dorpskern. Op het perceel van Nijland bevindt zich (ten zuiden van de Tipweg) een inmiddels leegstaande 
slagerijwinkel en een aantal (voormalig) agrarische opstallen (vleesvarkensstal, gesloten kapschuur en een veestalling) 
met een totale oppervlakte van 336 m². Op het perceel bevindt zich daarnaast ook een voormalige bedrijfswoning.  
 
De winkel heeft een oppervlakte van 8,1 x 9 m = 73 m². Ze is gebouwd in 1963, met een renovatie in 2006. Ze bestaat 
uit stenen spouw metselwerk, verkeert in goede onderhoudsstaat, pannen gedekt, sporen kap op muurplaat, zolder 

geïsoleerd, plafonds van kunststof en is aangesloten op gas, water, electra en telefoon.  
 
De vleesvarkensstal heeft een oppervlakte van 8,25 x 16,20 m = 135 m². Capaciteit: 130 varkens. Bouwjaar 1974. Staat: 
stenen spouwmetselwerk, ABC gedekt, houten spanten, geïsoleerd met asbest eternitplaten en glaswol, mestopslag 100 
m³ en 9 maanden. 
 

De gesloten kapschuur heeft een oppervlakte van 7,8 x 13,15 m = 103 m². Bouwjaar 1963, gerenoveerd in 1986. Staat: 
stenen spouwmetselwerk, ABC gedekt, houten gebintwerk, vloer van beton met houten zolder, stalen en houten kozijnen, 
betegelde wanden, 9 maanden mestopslag. 
 
De veestalling heeft tenslotte een oppervlakte van 5,0 x 4,95 m = 25 m². Capaciteit: 5 stuks jongvee. Bouwjaar 1985. 

Staat: stenen spouwmetselwerk, ABC gedekt, stalen spanten, geïsoleerd met dupanel, geen verwarming, mechanische 
ventilatie, 30 zeugen voerligbozen met trog en voorraadbakjes, voermachine met dosators, 9 maanden mestopslag. 
 
Onderstaande fotocollage geeft een goede indicatie van de ligging en huidige situatie. 
 

 
Ligging plangebied (rood omlijnd) Tipweg Saasveld 



Rood voor Rood plan Tipweg 3, Saasveld 
Noordijkeresweg 8, Saasveld 

 
  - 25 - 
 

 

 
Uitzicht over erf Tipweg 3 (slagerijwinkel) in westelijke richting 

 

 
Uitzicht over Tipweg in oostelijke richting (woning Tipweg 1) 

 

 
Slagerijwinkel 73 m2 (plangebied zuidzijde) Tipweg 3 

 

 
Relatie slagerijwinkel – bedrijfswoning, gezien vanaf Tipweg 

 
Aanzicht kapschuur, gezien vanaf Tipweg 

 

 
Aanzicht veestalling (25 m2) achter kapschuur, gezien vanaf Tipweg 

 

 
Vleesvarkensstal (135 m2) 

 
Aanzicht winkel, met links de vleesvarkensstal en midden de kapschuur 
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3.3  Bestaande situatie slooplocatie annex plangebied Noordijkeresweg 8 Saasveld 
 
Op het perceel Noordijkeresweg 8, eigendom van de heer L. Vollenbroek, bevindt zich o.a. een tweetal voormalige 
varkensschuren (30,6 x 9,2 m = 282 m², resp. 7,4 x 9,90 m = 74 m², in totaal dus 356 m²). Op onderstaande 
luchtfoto staan de schuren rood omlijnd weergegeven. De oude boerderij is groen omlijnd.  
 

Het bouwjaar van de stal van 282 m² is 1979. Die stal is van stenen spouwmetselwerk, ABC gedekt, stalen spanten, 
geïsoleerd met dupanel, 2 afdelingen met totaal 18 hokken (166 stuks), voerpad isolatie en voorzien van 9 maanden 
mestopslag.  
De stal van 74 m² is van bouwjaar 1960, stenen spouwmetselwerk, pannen gedekt, houten spanten met zolder, 1 
afdeling met 4 hokken (40 stuks), voerpad isolatie en ook mestopslag voor 9 maanden. Onderstaande foto’s geven 
hiervan een beeld. 

 

 
Luchtfoto perceel Noordijkeresweg 8 e.o. te Saasveld 

 

 
Luchtfoto perceel Noordijkeresweg 8 Saasveld 

 

 
Aanzicht vanaf erf van de te slopen varkensschuren 

 
Binnenzijde varkensschuren 

 

 
Zijaanzicht te slopen varkensschuren 

 
Indicatie bouwtechnische staat varkensschuren 
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(Voormalige) boerderij, waarbinnen één compensatiewoning wordt gerealiseerd 

 
 
 

 
3.4  Bestaande situatie slooplocatie Postweg 8 Saasveld 
 
Op het perceel Postweg 8 bevindt zich de meubelmakerij van de broer van H. Nijland, de heer B. Nijland. In totaal 
bevindt zich hier zo’n 448 m² aan bedrijfsmatige bebouwing, onder te verdelen in een viertal bedrijfsgebouwen: 
 

1. Een showroom / spuitcabine / toilet / opslag. Bouwjaar 1964, oppervlakte 181 m². Wanden: zowel damwand, 
hout op stenen voet, als steens metselwerk. Dak: asbestcement golfplaten. Vloer: beton. Verwarming: gasheater. 

2. Een opslagruimte. Bouwjaar 1964, oppervlakte 71 m². Wanden: deels damwand en hout op stenen voet en deels 
betonelementen met steens metselmuren. Dak: asbestcement golfplaten.  

3. Werkplaats A. Bouwjaar 1958, oppervlakte 131 m². Wanden: deels metselmuren. Dak: damwandprofiel, bitumen 
onderlaag. 

4. Werkplaats B. Bouwjaar 1982, oppervlakte 65 m². Wanden: steens metselmuren. Dak: damwandprofiel, en 
bitumen onderlaag. Boven de werkplaats bevindt zich een zolder, bereikbaar via vaste trap. 

 
Onderstaande fotocollage geeft een goed beeld van de bestaande situatie. 
 

  
Luchtfoto perceel Postweg 8 Saasveld 
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Relatie slagerij - plangebied 

 

 

Bestaande (in te passen) houtstructuren nabij plangebied 

 
Bedrijfsbebouwing Postweg 8 

 

 
Bedrijfsbebouwing Postweg 8 

 

 

Werkplaats Postweg 8 
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3.5  Bestaande situatie slooplocatie Postweg 18 Saasveld 
 
Op het perceel Postweg 18, eigendom van de heer A.M. Marsman, bevindt zich een (voormalige) vleeskuikenstal met 
een afmeting van 60 m x 10,7 m (oppervlakte 642 m²). Het bouwjaar bedraagt 1975, in het voorste gedeelte (192 
m²) bevindt zich tevens een kantoor / magazijn (met keukenblok, toiletgroep, nieuwe elektra, tegelvoer en centrale 
verwarming). Grotendeels onder de stal bevindt zich een mestkelder van 300 m³ (uitpandig: 96 m²). De stal bestaat 

uit halfsteens gemetselde muren met een houten eindgevel. Gedekt met asbest cementplaten. Stalen spanten 
constructie. Dak geïsoleerd met tempex. Vloer is van beton. Onderstaande foto’s geven hiervan een beeld. 
 

 
Luchtfoto perceel Postweg 18 e.o. te Saasveld 

 
 

 
Luchtfoto perceel Postweg 18 Saasveld, kippenschuur rood 

omcirkeld 

 

 
Aanzicht voormalige kippenschuur vanaf Postweg 
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1. INLEIDING EN DOEL 
Wonen en werken zijn onlosmakelijk met verkeer verbonden. Het is in ieders belang dat bouwplannen 
en bestemmingsplannen voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Bij het beoordelen van bouw-
aanvragen en ruimtelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk om objectief inzicht te krijgen in de par-
keervraag en het -aanbod. Dat is het belangrijkste doel van deze beleidsnotitie. In Dinkelland waren  
parkeernormen eerder vastgelegd in het GVVP 2010-2020 en in Tubbergen  in de beleidsnotitie 
“Bouwen & Parkeren2010”. Deze beleidsnotitie harmoniseert het beleid van beide gemeenten. Het  
biedt een beleidskader bij het beoordelen van vergunningsaanvragen en ruimtelijke plannen. Niet 
alleen “intern”, maar ook richting aanvragers.  
 

2. REIKWIJDTE BELEIDSNOTITIE 
De beleidsnotitie wordt toegepast bij de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen (nieuw- of verbouw) of voor de activiteit gebruik dat afwijkt van het bestemmingsplan. 
Het beleid geeft invulling aan artikel 2.5.30 van de gemeentelijke bouwverordeningen. Het beleid heeft 
uitsluitend toepassing op gebouwen en ontwikkelingen binnen de bebouwde kommen van Dinkelland 
en Tubbergen, met uitzondering van bedrijventerreinen.  
Bij de beoordeling van nieuwe bestemmingsplannen e.d. kan deze parkeernotitie ook worden gebruikt. 
Het resultaat is dan een parkeeradvies op bestemmingsplanniveau.   
 

3. HARMONISATIE EN UITGANGSPUNTEN PARKEERNORMEN 
Tegelijk met deze beleidsharmonisatie vindt er een actualisatie plaats van de parkeernormen op grond 
van de herziene richtlijn van CROW (publicatie 317, parkeerkencijfers). In de nieuwe richtlijn zijn meer 
gebruiksfuncties opgenomen dan in de oude richtlijn uit 2003. 

 
Harmonisatie  
Voor Dinkelland en Tubbergen worden eenduidig beleid en duidelijke parkeernormen vastgesteld met 
deze beleidsnotitie. De nieuwe parkeernormen voor beide gemeenten zijn opgenomen in bijlage I. 
Voor veel voorkomende gebruiksfuncties zijn de parkeernormen vermeld. Andere parkeernormen 
kunnen afgeleid worden uit publicatie 317, op grond van de uitgangspunten in deze beleidsnotitie. 
  
Uitgangspunten  
Parkeerkencijfers worden “vertaald” naar parkeernormen. Daarvoor zijn in Dinkelland en Tubbergen 
de volgende uitgangspunten vastgesteld: 

 Parkeernormen zijn gebaseerd op de gemiddelde parkeerkencijfers uit publicatie 317 CROW. Dat 
geldt voor alle gebruiksfuncties. 

 Onderscheid wordt gemaakt  tussen “centrum” en “rest bebouwde kom”. In bijlage II zijn die ver-
schillende gebieden per kern vastgelegd. Dinkelland en Tubbergen zijn “niet stedelijk” op grond 
van de adresdichtheid (kaartje bijlage III). 

 De rekensystematiek is voor Dinkelland en Tubbergen gelijk. In bijlage IV wordt de rekensystema-
tiek eenduidig vastgelegd.  Hierin staan o.a. de berekeningswijze, definities voor het bepalen van 
het BVO (brutovloeroppervlak) en aanwezigheidspercentages voor gecombineerd gebruik van 
parkeerplaatsen. 

 
4. BEREKENING VAN DE PARKEERBEHOEFTE 

De parkeerbehoefte van een bouwplan wordt bepaald door het vermenigvuldigen van de parkeernorm 
met de bruto vloeroppervlakte of met een aantal. Dat kan op grond van de afzonderlijke ruimtes in een 
bouwwerk of op grond van het totale bouwwerk (b.v. een kantoorgebouw, indien van zeer homogene 
functie sprake is). Daarbij wordt de rekensystematiek uit bijlage IV in acht genomen.   
Het berekende aantal parkeerplaatsen is de “nieuwe” parkeerbehoefte van het bouwplan. Bij verbouw 
of wijziging van een bestaand bouwwerk, mag de parkeerbehoefte van de bestaande (oude) situatie in 
mindering worden gebracht. Aldus wordt voorkomen dat een nieuw bouwplan bezwaard wordt met 
tekortkomingen uit het verleden (b.v. te weinig parkeerplaatsen bij het bestaande gebouw of functie). 
In het kader van een bouwplan hoeft alleen de toename van de parkeerdruk, die dus het gevolg is van 
het bouwplan zelf, te worden gecompenseerd door de aanvrager.  Het omgekeerde is ook het geval. 
Als er gedurende langere tijd sprake is van leegstand, dan is de bestaande parkeervraag nul (0). In 
het kader van deze beleidsharmonisatie is die tijd gedefinieerd op  5 jaar. Dus bij leegstandsperiode 
van ≥ 5 jaar is de oude parkeerbehoefte gelijk aan 0. 
Bij  een zeer geringe extra parkeervraag (≤ 2 parkeerplaatsen) is er geen aanleiding om eisen te stel-
len aan het te realiseren aantal parkeerplaatsen bij het bouwplan. Ook hier is van harmonisatie van 
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beleid sprake. Tenslotte geldt dat de afronding van het berekende aantal parkeerplaatsen altijd naar 
boven geschiedt (7,1 PP wordt 8 PP). 
 

5. AFWIJKEN VAN HET PARKEREN OP EIGEN ERF  
(2.5.30 LID 4 SUB B. BOUWVERORDENING) 

Uitgangspunt is dat het parkeren op het eigen terrein plaatsvindt. Als een aanvrager alle parkeergele-
genheid voor het bouwplan op eigen erf realiseert, wordt er een positief parkeeradvies gegeven. Als 
een aanvrager van een bouwplan gemotiveerd kan aantonen waarom het parkeren op het eigen erf 
niet (of niet geheel) kan worden gerealiseerd, kunnen burgemeester en wethouders bij het verlenen 
van een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht om op eigen terrein par-
keerplaatsen aan te leggen. Maar altijd geldt dat sowieso zoveel mogelijk parkeerplaatsen op eigen 
erf gerealiseerd moeten worden. 

 
5.1 Afwijkingsopties 

Parkeerplaatsen moeten in voldoende mate op het eigen erf worden gerealiseerd. Indien dit niet of 
niet geheel mogelijk is, bestaat er de mogelijkheid om bij het verlenen van de omgevingsvergunning 
van dat uitgangspunt af te wijken. De in de betreffende volgorde te onderzoeken mogelijkheden zijn 
als volgt, met daaronder randvoorwaarden die op de daarbij  aangegeven opties betrekking hebben. 
 

 
A. Parkeerplaatsen worden op een eigen terrein aangelegd, niet zijnde het bouwperceel zelf, 

maar wel binnen een redelijke afstand. De parkeerplaatsen dienen openbaar toegankelijk te 
zijn en te blijven voor andere gebruikers.  
 

B. Er worden extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte aangelegd. Deze parkeerplaatsen 
dienen binnen een redelijke afstand van het bouwplan te worden aangelegd.  Dit kan alleen 
als dit  ter plaatse zowel stedenbouwkundig als verkeerstechnisch niet leidt tot een kwalita-
tief mindere situatie. Het oordeel hierover is ter bepaling van de gemeente. De parkeer-
plaatsen dienen openbaar toegankelijk te zijn en te blijven voor andere gebruikers. 

 
C. Indien binnen een redelijke afstand van het bouwplan aantoonbaar voldoende parkeergele-

genheid aanwezig is. De bouwer dient dit aan te tonen met een recent parkeeronderzoek 
(niet ouder dan 2 jaar) of aan de hand van een uitgewerkte parkeerbalans. De methodiek is 
ter bepaling van de gemeente. Er wordt geacht voldoende parkeerruimte aanwezig te zijn, 
indien de hoogste bezettingsgraad na de realisatie van het bouwplan onder de 85% blijft.      
 

D. Indien niet aan de voorwaarden voor het parkeren wordt voldaan, kan aanvrager een gelijk-
waardige oplossing voorstellen. Zulke maatwerkoplossingen vallen buiten het bestek van de-
ze parkeernotitie en dienen van geval tot geval worden bezien. Het aanleggen van parkeer-
gelegenheid op grotere afstand in combinatie met een bus/shuttledienst kan een voorbeeld 
zijn van een gelijkwaardige oplossing. 
 

E. De optie van een parkeerfonds wordt bij hoge uitzondering toegepast in gemeente Dinkel-
land. In de gemeente Tubbergen bestaat deze mogelijkheid niet. Alleen als de gemeente re-
ele mogelijkheden ziet om binnen korte termijn de geëiste parkeerplaatsen te realiseren, kan 
de mogelijkheid van het parkeerfonds worden toegepast. “Korte termijn” is in dit geval: binnen 
5 jaar na ingebruikname van het bouwplan. De regeling is nader uitgewerkt in bijlage VI.    
 
  

                                                                                                         
Redelijke afstand (opties A, B en C) 

Een redelijke afstand tussen parkeergelegenheid en bouwplan is in Tubbergen gedefinieerd op 100 m. 
Het gaat om de afstand van de meest logische en directe looproute tussen de parkeergelegenheid en 
het bouwwerk. In Dinkelland geldt ook een afstand van 100 m, maar voor de bezoekers van winkels of 
bedrijven is 200 m nog acceptabel en voor grote recreatieve-/leisurefuncties is dat 500 m. Onder grote 
recreatieve en/of leisure functies worden b.v. verstaan (a) zeer grote tuincentra (b.v. ‘Oosterik’), (b) 
zeer grote sportaccommodaties en -terreinen, (c) attractieparken en openlucht musea, en dergelijke. 
Met andere woorden , functies waar grote aantallen parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden, die 
normaliter ook niet allemaal binnen een afstand van 100-200 m te realiseren zijn. 
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Parkeerschijfzone (opties B en C). 
Binnen een parkeerschijfzone  moet voor woningen op maximaal 100 m afstand van de woning vol-
doende parkeerplaatsen aanwezig zijn om lang te parkeren. Dat kan onder meer door “vrije parkeer-
plaatsen” binnen de parkeerschijfzone te realiseren. Het kan ook middels het realiseren van “blauwe 
zone-plaatsen” in combinatie met een ontheffing voor de bewoners (alleen in de gemeente Tubbergen 
voor bewoners binnen de parkeerschijfzone). Voor bezoek en klanten moeten voldoende parkeer-
plaatsen voor het kort parkeren aanwezig zijn. In bijlage I is ter beoordeling van dit aspect voor ver-
schillende functies het bezoekersaandeel in de parkeernormen vermeld. Indien ten behoeve van een 
bouwplan binnen een parkeerschijfzone parkeerplaatsen gerealiseerd worden, wordt vooraf bepaald 
of de parkeerplaatsen onder het regime van de parkeerschijf vallen (dat gebeurd zo nodig in overleg 
met aanvrager). Personeel van winkels of bedrijven moet ‘lang parkeren’ buiten de parkeerschijfzone. 
 

Toetsing, realisatie, kosten (optie B) 
Ingeval van aanleg van parkeerplaatsen in de openbare ruimte dient aanvrager een inrichtingsvoorstel 
in, voorzien van maatvoering en op schaal getekend, waarop de parkeerplaatsen zijn aangegeven. De 
gemeente toetst het inrichtingsvoorstel op aantal parkeerplaatsen, wenselijkheid en realiseerbaar-
heid. Het inrichtingsplan mag niet leiden tot een kwalitatief mindere stedenbouwkundige of verkeers-
technische situatie. Het oordeel daarover is aan de gemeente. Aanleg- en uitvoeringskosten komen 
voor rekening van aanvrager. De gemeente laat het werk uitvoeren en stelt voorwaarden ten aanzien 
van uitvoeringswijze, materiaalkeuze, en dergelijke. De kosten worden achteraf bij de aanvrager in 
rekening gebracht. Hervoor wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten met aanvrager, vooraf-
gaand aan de vergunningsverlening. 
  

Parkeeronderzoek (optie C) 
Soms kunnen er op eigen terrein of in de openbare ruimte rond een bouwplan geen extra parkeer-
plaatsen aangelegd worden, maar zijn er voldoende bestaande parkeerplaatsen aanwezig. Als dit met 
parkeeronderzoek of een parkeerbalans kan worden onderbouwd, kan ontheffing worden verleend. De 
gemeente kan deze mogelijkheid bieden, maar is dat niet verplicht. De gemeente kan redenen hebben 
om geen bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte aan te wenden ten behoeve van een (par-
ticulier) bouwplan, bijvoorbeeld omdat zij andere ontwikkelingen in de omgeving voorziet.  
Als de gemeente deze mogelijkheid wel aanbiedt aan een aanvrager, wordt onderzocht hoe hoog de 
parkeerbezettingsgraad is na voltooiing van het bouwwerk. Die parkeerbezettingsgraad mag hooguit 
85% bedragen op het drukste moment. De loopafstand tussen het bouwplan en het onderzoeksgebied 
is maximaal 100 m. Parkeeronderzoek of parkeerbalans worden uitgevoerd door een verkeersadvies-
bureau (naar keuze van de gemeente) en op kosten van aanvrager. Recent onderzoek kan als basis 
dienen voor advies (maximaal 2 jaar oud). Het oordeel hierover is aan de gemeente. Binnen het ge-
bied van een parkeerschijfzone is het gebruik van bestaande parkeerplaatsen slechts mogelijk onder 
voorwaarde dat er voor de bewoners sowieso voldoende parkeergelegenheden komen of blijven. 
 

5.2 Sociale woningbouw 
In de gemeente Tubbergen zijn  afspraken met de Woningstichting Tubbergen gemaakt met betrek-
king tot sociale woningbouw in uitbreidings- c.q. nieuwbouwwijken. Voor wat betreft het onderdeel 
parkeren wordt de omgevingsvergunning verleend met inachtneming van een aantal voorwaarden (zie 
bijlage VII). 
 

6. SLOTBEPALINGEN 
Hardheidsclausule 

Het college kan de omgevingsvergunning verlenen indien het bepaalde in dit beleid door bijzondere 
omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. 

 
Overgangsrecht 

Deze beleidsnotitie “Bouwen & Parkeren2014” is niet van toepassing op aanvragen om omgevingsver-
gunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels. Op deze aanvragen is het 
recht van vóór de inwerkingtreding van toepassing.  

 
Citeertitel 

Deze beleidsnotitie wordt aangehaald als “Bouwen en Parkeren2014”. 
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BIJLAGE I: PARKEERNORMEN 

 

In publicatie 317 CROW worden de parkeerkencijfers onderscheiden in diverse categorieën. Uit de parkeer-

kencijfers kunnen parkeernormen bepaald worden. De meest gebruikte parkeernormen zijn in de tabellen in deze 

bijlage opgenomen. Voor andere gebruiksfuncties dan opgenomen in de tabellen hieronder, wordt naar publicatie 

317 CROW verwezen. Ook voor locaties in het buitengebied geeft publicatie 317 kencijfers die als basis voor 

(informatief) advies kunnen dienen. Voor gebruiksfuncties die niet in deze beleidsnotitie of in publicatie 317 van 

CROW zijn opgenomen, en waaruit dus geen parkeernormen zijn af te leiden, kunnen burgemeester en wethou-

ders een parkeernorm vaststellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
WONEN 

functie centrum  
1) 

rest bebouwde 
kom 1) 

% bezoek eenheid opmerkingen 

vrijstaand 2) 1,80 2,30 0,3 PP woning  

twee-onder-een-kap 2) 1,70 2,20 0,3 PP woning  

tussenwoning of rijtje 2) 1,50 2,00 0,3 PP woning  

appartement >150 m² 3) 1,60 2,10 0,3 PP woning  

appartement 100-150 m² 3) 1,40 1,90 0,3 PP woning  

appartement <100 m² 3) 1,30 1,60 0,3 PP woning  

aanleunwoning/serviceflat 1,05 1,20 0,3 PP woning zelfstandige woning 
met beperkte zorg 

zorgwoning/-appartement 7) 0,60 0,60 0,3 PP woning zie 7) 

 
 
WINKELEN 

functie centrum rest bebouwde 
kom  

% bezoek eenheid  
4) 

opmerkingen (zie ook 
publ. 317, blz. 35/36) 

buurtsupermarkt 2,40 4,30 89% 100m² BVO <600 m²  WVO 

discountsupermarkt 3,90 7,80 96% 100m² BVO b.v. Aldi en Lidl 

fullservice (middel)laag prijs 3,70 6,50 93% 100m² BVO b.v. C1000, Jumbo 

fullservice (middel)hoog prijs 4,20 5,80 93% 100m² BVO b.v. Plus, AH 

grote supermarkt 6,80 8,80 84% 100m² BVO WVO >2500 m² @) 

buurt- en dorpscentrum 3,40 4,10 72% 100m² BVO slager, bakker, etc. 

bruin- en witgoedzaken 4,05 8,15 92% 100m² BVO grootsch. vestiging 

woonwarenhuis/woonwinkel 1,25 1,95 91% 100m² BVO ca. 25000 m² BVO 

bouwmarkt nvt 2,35 87% 100m² BVO >1000 m² WVO 

tuincentrum/groencentrum  nvt 2,65 89% 100m² BVO incl. buitenruimte 

 
 

WERKEN 

functie centrum rest bebouwde 
kom  

% bezoek eenheid opmerkingen 

kantoor zonder baliefunctie 1,85 2,55 5% 100m² BVO  

kantoor met baliefunctie 2,45 3,55 20% 100m² BVO  

werkplaats, lab, industrie 1,55 2,35 5% 100m² BVO excl. vrachtwagens 

loods, opslag, bergplaats 0,65 1,05 5% 100m² BVO excl. vrachtwagens 

bedrijfsverzamelgebouw 1,35 1,95 pm 100m² BVO zie publ. 317 

showroom 1,25 1,90 35% 100m² BVO o.g.v. publ. 182 +10% 

kapsalon 0,80 0,90 65% stoel eigen norm gemeente  

 

PARKEERNORMEN ZIJN GEBASEERD OP DE PARKEERKENCIJFERS VAN CROW 

minimum kencijfer maximaal kencijfer gemiddeld kencijfer 

wordt niet toegepast 
  

wordt niet toegepast in alle bebouwde kommen van 
Dinkelland en Tubbergen en  

voor alle functies 
 

Voor bedrijventerreinen en voor locaties buiten de bebouwde kom is het  
parkeeradvies (wat betreft het aantal te realiseren parkeerplaatsen) informatief van aard. 
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SPORT, CULTUUR, ONTSPANNING 5) 

functie centrum rest bebouwde 
kom  

% bezoek eenheid opmerkingen 

bibliotheek 0,45 1,15 97% 100m² BVO  

museum 0,60 1,10 95% 100m² BVO  

dansstudio 1,60 5,50 93% 100m² BVO  

fitnessstudio/sportschool 1,40 4,80 87% 100m² BVO gem. ca. 750 m² BVO 

fitnesscentrum 1,70 6,30 90% 100m² BVO vaak >1500 m² BVO 

sporthal 1,55 2,85 96% 100m² BVO  

bezoekers sporthal/sportzaal 0,15 0,15 100% zitplaats basis is publ. 182 

sportzaal 1,15 2,85 94% 100m² BVO  

sportveld buiten nvt 20,0 95% ha. netto zie publ. 317 

tennishal nvt 0,50 87% 100m² BVO  

zwembad overdekt/openlucht nvt 12,0 98% 100m² bad zie publ. 317  

manege nvt 0,4 90% per box zie publ. 317 

 
 
HORECA EN VERBLIJFSRECREATIE 

functie centrum rest bebouwde 
kom  

% bezoek eenheid opmerkingen 

hotel 3-sterren 2,20 5,20 77% 10 kamers  

hotel 4-sterren 3,50 7,50 73% 10 kamers  

hotel 5-sterren 5,50 11,0 65% 10 kamers  

café/bar/cafetaria 6,00 7,00 90% 100m² BVO  

restaurant 11,0 15,0 80% 100m² BVO  

discotheek 6,90 20,8 99% 100m² BVO  

 
 
GEZONDHEIDSZORG, SOCIALE VOORZIENINGEN, ONDERWIJS 

functie centrum rest bebouwde 
kom 

% bezoek eenheid opmerkingen 

huisartsenpraktijk 2,25 3,25 57% beh.kamer  

apotheek 2,45 3,35 45% per apoth.  

fysiotherapie 1,35 1,95 57% beh.kamer  

consultatiebureau 1,45 2,15 50% beh.kamer  

consultatiebureau ouderen 1,30 2,00 38% beh.kamer  

tandartspraktijk/-centrum 1,75 2,55 47% beh.kamer  

gezondheidscentrum 1,75 2,45 55% beh.kamer zie publ. 317 

verpleeg- en verzorgingshuis 0,60 0,60 60% woning inclusief personeel 

religiegebouw 0,15 0,15 - zitplaats zie publ. 317 

begraafplaats nvt 31,6 97%  per plechtigheid 

basisonderwijs 6) 0,75 0,75 - lokaal excl. K+R 

middelbare school 3,70 4,90 11% 100 leerl. bezoekers=leerlingen 

kinderdagverblijf 6) 1,00 1,40 0% 100m² BVO excl. K+R 

avondonderwijs 0,46 0,69 95% student bezoeker=student 

 
 
Noten: 
1) Voor exacte afbakening van “centrum” en “rest bebouwde kom”: zie bijlage II 
2) Woningen worden beoordeeld op het woningtype (“vrij”, “twee-onder-een-kap”, etc) en niet op eigendomssituatie. 
3) Oppervlaktebegrenzingen appartementen zijn door burgemeester en wethouders vastgesteld i.k.v. deze beleidsnotitie; 
     appartementen worden aldus beoordeeld op grond van m² BVO en niet op prijs of koop/huur-situatie omdat deze vaak 
     moeilijk met zekerheid zijn vast te stellen. Oppervlaktes dienen door aanvrager te worden aangegeven. 
4) Het aantal m² BVO bij winkels/detailhandel is 1,25 x WVO in m2. 
5) Alleen zeer grote voorzieningen vallen wat betreft acceptabele loopafstanden tussen voorziening en parkeerplaats 
      onder de noemer “leisure”. Zie voor de beleidsmatige afbakening § 5. 
6)  Exclusief halen en brengen. Zie daarvoor bijlage IV (rekensystematiek). 
7) Woning met uitgebreidere zorg dan aanleunwoning/serviceflat. Bijvoorbeeld woning voor psycho-geriatrische patiënten  
     e.d., die zelf niet of nauwelijks de beschikking hebben over eigen vervoermiddelen per woning. De parkeernorm is op de 
     parkeerkencijfers uit publicatie 182 CROW gebaseerd (“oude norm”), omdat de publicatie 317 CROW niet voorziet in deze 
     specifieke groep bewoners. Aanwezigheidspercentages e.d. komen overeen met de andere woonfuncties. 
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BIJLAGE II: AANDUIDING “CENTRUM” EN “REST BEBOUWDE KOM”. 

 

In de kernen Denekamp, Ootmarsum en Tubbergen wordt het gebied van de parkeerschijfzone beschouwd als 

“centrum”. Ook in Weerselo is een “centrum”-gebied aangewezen. Er is geen “schil/ overloopgebied”. Alle overige 

straten in de kernen van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen vallen onder “rest bebouwde kom”. 

 

Kern Denekamp: parkeerschijfzone = parkeernorm “centrum” 

 Brinkstraat, vanaf Grotestraat t/m huisnummer 11 

 Burgmeester Hoogklimmerstraat, vanaf Oldenzaalsestraat t/m huisnummer 10 

 Eurowerft 

 Grotestraat, vanaf Nicolaasplein tot Brinkstraat  

 Kerkplein 

 Kokensteeg (doodlopende tak vanaf Vledderstraat t/m huisnummer 6 en tak naar de parkeervoorziening) 

 Lange Voor 

 Markt 

 Nicolaasplein 

 Nordhornsestraat tussen Nicolaasplein en Churchillstraat 

 Oldenzaalsestraat, vanaf Oranjestraat tot Nicolaasplein. 

 Ootmarsumsestraat, ten oosten van Potmaten 

 Stationsstraat 

 Vledderstraat 
 
Kern Ootmarsum: parkeerschijfzone = parkeernorm “centrum” 

 Bergplein 

 Bergstraat 

 Dwarsstraat 

 Ganzenmarkt 

 Gasthuisstraat 

 Grotestraat 

 Kapelstraat 

 Keerweer 

 Kerkplein 

 Kloosterstraat 

 Markt 

 Marktstraat, vanaf Molenstraat tot Markt 

 Oldenzaalsevoetpad 

 Oostwal 

 Parkstraat, vanaf  Wortelboerstraat tot Westwal 

 Putstraat 

 Schiltstraat 

 Walstraat 

 Wemestraat 

 Westwal 
 
Kern Tubbergen: parkeerschijfzone = parkeernorm “centrum” 

 Almeloseweg, vanaf de Grotestraat tot de Schoolstraat 

 Burgemeester Smalstraat 

 De Eendracht, tot en direct ten noorden van het kantoor van de Rabobank 

 Gaarderstraat, direct ten zuiden van het gemeentehuis tot het Raadhuisplein 

 Grotestraat, vanaf de Hattinkstraat tot en met de kruising met de Molenstraat 

 Kooikerstraat, vanaf Markt tot en met de kruising met de Pastoor Bloemenstraat 

 Markt 

 Molenstraat, vanaf de Grotestraat tot de Van Langenstraat 

 Oranjestraat, vanaf de Grotestraat tot de Waldeckstraat 

 Raadhuisplein 

 Van Langenstraat, vanaf de Grotestraat tot de Molenstraat 

 Waldeckstraat 
 
Kern Weerselo: parkeerschijfzone = parkeernorm “centrum” 

 St. Remigiusstraat, tussen Bisschopstraat en Raadhuisstraat 
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BIJLAGE III: SCHEMA AFWIJKEN VAN PARKEREN OP EIGEN TERREIN  EN KAART ADRESDICHTHEID 

 
  
 toets nee 
 
 
 
 
                  ja 
 
 
 ja 
 
 
 
 
                      nee 
 
 
 ja 
 
 
 
 
Eventueel de         nee 
bouwaanvraag 
bijstellen of een 
andere oplossing ja 
voor parkeren 

 
 
         
                      nee 

 
 ja 

 
 
 
         
                       nee 

 
 
 
 
 
 
 

 
ADRESDICHTHEID 

In groen: “niet-stedelijke gemeenten”; 

adresdichtheid minder dan 500 per km². 

 
 
 
  

Vergunningaanvraag 
bouwplan: Uitvoeren van een 
parkeertoets  en bepaling aantal 
te realiseren parkeerplaatsen 

Moet er meer dan 2,0 parkeer-
plaats worden gerealiseerd? 

Positief parkeeradvies; te gering 
effect op de parkeerdruk 

Kan de te realiseren parkeer-
vraag volledig op eigen erf 
worden gerealiseerd? 

Kan de te realiseren parkeer-
vraag op ander eigen terrein 
worden gerealiseerd (<100m)? 

Kan de te realiseren parkeer-
vraag in de openbare ruimte 
worden gerealiseerd (<100m)? 

Indien optie parkeeronderzoek/ 
parkeerbalans: is er voldoende 
reserve in de openbare ruimte? 

Negatief parkeeradvies voor het 
bouwplan. Aanvrager kan plan 
aanpassen, een gelijkwaardige 
oplossing voordragen, of even-
tueel de aanvraag intrekken. 

Positief parkeeradvies: aanvra-
ger voorziet zelf in de aanleg; 
opnemen als voorwaarde in 
vergunning 

Positief parkeeradvies: aanvra-
ger voorziet zelf in de aanleg; 
opnemen als voorwaarde in 
vergunning 

Positief parkeeradvies: gemeen-
te legt aan en aanvrager draagt 
alle kosten; opnemen als voor-
waarde in vergunning 

Positief parkeeradvies:  
indien ook aanleg aan de orde is, 
dan dit opnemen als voorwaar-
de in vergunning 
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BIJLAGE IV: REKENSYSTEMATIEK 

 

IV-1. ALGEMEEN 

In “Bouwen & Parkeren2014” geldt voor Dinkelland en Tubbergen dezelfde rekensystematiek: 

1. Van de ruimtes in een bouwwerk worden op grond van de regels in de beleidsnotitie het oppervlak (in  

m² BVO) en de gebruiksfunctie bepaald. In sommige gevallen is een aantal maatgevend. In bijlage I is 

de rekeneenheid aangegeven (m² BVO; aantal). 

2. Bij een bouwaanvraag voor een nieuw bouwwerk of bij een bestemmingsplan geldt dat het aantal te rea-

liseren parkeerplaatsen gelijk is aan [m² BVO of aantal] x parkeernorm.  

3. Bij wijziging van een bestaand bouwwerk wordt op deze wijze zowel de toekomstige als de bestaande 

parkeervraag berekend. Het te realiseren aantal parkeerplaatsen is het verschil tussen beide situaties 

indien de nieuwe parkeervraag hoger is dan de bestaande parkeervraag. Indien een bestaand pand  

5 jaar of langer niet in gebruik is (leeg staat), dan is de bestaande parkeervraag nihil (0). 

4. Indien de nieuwe parkeervraag niet meer dan 2,0 parkeerplaatsen bedraagt, vervalt de verplichting om 

deze parkeerplaats(en) te realiseren. 

5. Zowel in de bestaande als de toekomstige situatie wordt rekening gehouden met parkeerplaatsen op het 

eigen erf (b.v. garage/inrit). Het aantal parkeerplaatsen op eigen erf wordt berekend via de tabel in IV-3. 

6. Indien dat relevant is, bijvoorbeeld als verschillende functies gebruik maken van een gebouw, kan de 

parkeervraag berekend worden op grond van gecombineerd gebruik. De aanwezigheidspercentages uit 

IV-4 spelen dan een rol. 

7. Voor situaties bij scholen, kinderdagverblijven en dergelijke dient naast de reguliere parkeersituatie ook 

rekening te worden gehouden met het halen en brengen van kinderen. Zie voor de rekenwijze IV-5. 

 

 

IV-2. BEPALEN M² BVO  

Algemeen  

Het bruto vloeroppervlak in m² (BVO) is de oppervlakte van een gebouw of een ruimte in dat gebouw, gemeten 

langs de buitenzijde van dat gebouw of de ruimte. Bij bouwaanvragen dienen oppervlaktes in m² BVO worden 

aangegeven door aanvrager. Indien andere oppervlaktes worden aangegeven, dient aanvrager de gegevens zelf 

te corrigeren. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de opgegeven oppervlaktes m² BVO. 

Een bedrijfsgebouw met één generieke gebruiksfunctie 

Bij de bepaling van het BVO van afzonderlijke bedrijfsgebouwen (idem bij gebouwen van instellingen, zorg-

voorzieningen, horeca, e.d.) wordt analoog hieraan gemeten langs de buitenzijde van het gebouw en op die wijze 

wordt de oppervlakte berekend. Als zo’n gebouw als één functie wordt beschouwd, vallen gangen en verkeers-

ruimtes binnen het BVO van het gebouw. Maar dat is ter beoordeling aan de gemeente en hangt mede af van de 

kanttekeningen die erover zijn vermeld in publicatie 317 (b.v. eisen ten aanzien van homogeniteit in het gebouw). 

Een bedrijfsgebouw met verschillende gebruiksfuncties die apart beschouwd worden 

Als sprake is van een clustering van voorzieningen binnen één gebouw, bijvoorbeeld bij een bedrijfsverzamel-

gebouw, een kantorengebouw, een multifunctioneel zorgcentrum, etc, dan kan ook een parkeeradvies gegeven 

worden op grond van alle afzonderlijke ruimtes en functies. Dat is zinvol als b.v. niet aan de eis van homogeniteit 

in het gebouw kan worden voldaan.  

In dat geval worden de verkeersruimten (b.v. gangen) die gezamenlijk worden gebruikt, niet aan het BVO van de 

afzonderlijke bedrijven en instellingen toegerekend. De reden is dat de verkeersruimtes zelf geen parkeervraag 

genereren en daarom niet in de berekening betrokken hoeven te worden. 

Detailhandel 

Voor winkels geldt dat het BVO 1,25 maal het winkelvloeroppervlak (WVO) bedraagt. Het winkelvloeroppervlak is 

het verkoopoppervlak èn het oppervlak van de andere duidelijk zichtbare ruimtes (vitrines, kassa’s, etalages, 

paskamers, etc.). Alleen magazijnen en achterliggende kantoorruimtes vallen er niet onder. 

Appartementen 

Bij appartementen wordt het oppervlak van de externe bergingen en de verkeersruimten (gangen; hal;  tech-

nische ruimtes, e.d.) niet meegeteld bij de bepaling van de oppervlakte. Voor  de bepaling van de oppervlakte 

wordt alleen de bruto vloer oppervlakte van het appartement bepaald. De reden om het oppervlak van de geza-

menlijke ruimtes niet aan het woonoppervlak toe te voegen,  is gelegen in het feit dat die ruimtes als zodanig 

geen parkeervraag genereren, maar dat dit door de afzonderlijke appartementen zelf wordt veroorzaakt.  

 

 

IV-3. BEPALEN PARKEERCAPACITEIT OP HET EIGEN ERF. 

Van belang voor de bepaling van de parkeervraag is ook het aantal parkeerplaatsen dat op het eigen erf wordt 

gerealiseerd. In de tabel hieronder is het berekeningsaantal vastgelegd (bron: publicatie 317 CROW): 
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parkeervoorziening theoretisch  

aantal 

berekenings- 

aantal 

toelichting (conform ASVV 2004; 

indien *) dan gemeentelijk beleid) 

enkele oprit met garage 2 1,0 oprit minimaal 5,0 m¹ diep 

lange oprit met garage 3 1,3 oprit minimaal 10,0 m¹ diep *) 

dubbele oprit met garage 3 1,8 oprit minimaal 4,5 m¹ breed 

enkele oprit zonder garage 1 0,8 oprit minimaal 5,0 m¹ diep 

lange oprit zonder garage 2 1,0 oprit minimaal 10,0 m¹ diep *) 

dubbele oprit zonder garage 2 1,7 oprit minimaal 4,5 m¹ breed 

garage zonder oprit 1 0,4 wel bij de woning 

garagebox 1 0,5 niet bij de woning 

 
 
IV-4. BEREKENEN PARKEERVRAAG, REKENING HOUDEND MET GECOMBINEERD GEBRUIK 

Bij bouwplannen of parkeertoetsen waar sprake is van meerdere functie binnen het gebouw of het “plan”, kan een 

combi-berekening worden uitgevoerd. Dan wordt rekening gehouden met variërende aanwezigheidspercentages, 

afhankelijk van gebruiksfunctie en tijd (middag; avond; weekend).  

Een combi-berekening is zinvol als de aanwezigheid van diverse gebruiksfuncties in het gebouw sterk verdeeld 

wordt over de dag. Bijvoorbeeld kantoorruimtes die vooral overdag gebruikt worden, in combinatie met een sport-

functie waar vooral ’s avonds klanten komen. Men kan dan dezelfde parkeerplaatsen gezamenlijk gebruiken. 

Voor het totale bouwplan zijn dan minder parkeerplaatsen nodig. 

De parkeervraag, en daarmee inzicht in het benodigde aantal parkeerplaatsen, wordt berekend met behulp van 

de parkeernormen en de aanwezigheidspercentages uit publicatie 317 CROW, die hieronder zijn aangegeven:  

 

functie werkdag 

overdag 

 

middag 

 

avond 

koop- 

avond 

zaterdag 

middag 

 

avond 

zondag- 

middag 

woning 50 50 90 80 60 80 70 

aanleunwoning/verzorgingsflat 50 50 100 100 100 100 100 

detailhandel 30 60 10 75 100 0 0 

supermarkt (‘s avonds open) 30 60 40 80 100 40 0 

kantoor/bedrijven 100 100 5 5 0 0 0 

commerciële dienstverlening 100 100 5 75 0 0 0 

sociaal cultureel #) 10 40 100 100 60 90 25 

sociaal medisch 100 75 10 10 10 10 10 

dagonderwijs 100 100 0 0 0 0 0 

avondonderwijs 0 0 100 100 0 0 0 

bibliotheek #) 30 70 100 70 75 0 0 

theater/podium 5 25 90 90 40 100 40 

museum #) 20 45 0 0 100 0 90 

restaurant/café #) 30 40 90 90 70 100 45 

sportfuncties binnen 50 50 100 100 100 100 75 

sportfuncties buiten 25 25 50 50 100 25 100 

(aanwezigheidspercentages uit publicatie 317 CROW –  indien #) dan door burgemeester en wethouders vastgesteld) 

 

Voorbeeld: Het benodigd aantal parkeerplaatsen wordt als volgt berekend: 

 [aantal eenheden]  x  [parkeernorm]  x  [aanwezigheidspercentage]  =  benodigd aantal parkeerplaatsen. 

 Er is een excel-blad voor het uitvoeren van een combi-berekening, zoals in het onderstaande voorbeeld: 

 

hoofd- 
functie 

 
functie 

norm 
centr. 

norm 
rest 

norm 
maatg. 

een- 
heid 

aantal 
eenh. 

 
morgen 

middag  
avond 

koop- 
avond 

zat. 
middag 

zat. 
avond 

zon. 
middag 

wonen woning 
duur 

 
1,60 

 
2,00 

 
2,00 

 
woning 

 
5 st 

 
3,00 

 
3,60 

 
6,00 

 
5,40 

 
3,60 

 
3,60 

 
4,20 

zorg huis- 
arts 

 
1,75 

 
1,50 

 
1,50 

behan. 
kamer 

 
2 kmr 

 
3,00 

 
3,00 

 
0,90 

 
0,45 

 
0,45 

 
0,15 

 
0,15 

winkel detail- 
handel 

 
3,75 

 
3,00 

 
3,00 

100 m² 
BVO 

 
200 
m² 

 
1,80 

 
4,20 

 
1,20 

 
4,80 

 
6,00 

 
0 

 
0 

 
de hoogste waarde is de maatgevende parkeervraag >>> 

 
7,80 

 
10,80 

 
8,10 

 
10,65 

 
10,05 

 
3,75 

 
4,35 

voorbeeld: situatie rest bebouwde kom met verschillende functies (nog met oude parkeernormen en aanwezigheidspercentages) 



“Bouwen & Parkeren2014” 
13 

IV-5. HET HALEN EN BRENGEN VAN KINDEREN 

Bij scholen, kinderdagverblijven, en dergelijke wordt een deel van de kinderen gebracht door ouders en daarvoor 

zijn parkeervoorzieningen nodig. In publicatie 182 CROW is een rekenmethodiek opgenomen die in Dinkelland en 

Tubbergen wordt toegepast. Omdat publicatie 317 CROW niet voorziet in dit aspect, blijft de methodiek uit publi-

catie 182 CROW van toepassing. 

In de rekenmethodiek wordt rekening gehouden met een bepaalde parkeerduur, het gegeven dat sommige kin-

deren samen worden gebracht en met de stedelijkheidsgraad. Er zijn bandbreedtes gegeven voor het aantal 

leerlingen dat met de auto naar school wordt gebracht. De keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de band-

breedtes en percentages zijn hierna vastgelegd.  

De rekenmethodiek wordt zowel gebruikt voor scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen e.d. Bij scholen 

wordt onderscheid gemaakt in twee groepen: groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8. Ook de naschoolse opvang wordt 

op deze manier berekend, met de kencijfers overeenkomstig groep 1 t/m 3. 

 

Het benodigde aantal parkeerplaatsen, dat nodig is voor het halen en brengen van kinderen (“kiss+ride”), wordt 

op onderstaande wijze berekend: 

 (totaal aantal kinderen) x (% met de auto) x (factor parkeerduur) x (aantal per auto) = benodigd aantal. 

 

TABEL met percentages en 

bandbreedtes 

functie/groep bandbreedte berekeningsfactor 

(gemiddelde) 

toelichting 

aantal leerlingen alle   het exacte aantal het huidige of toekomstige 

aantal leerlingen 

   leerlingen  

% leerlingen dat met de  groep 1 t/m 3 30 – 60% 0,45 gemiddelde bandbreedte 

auto wordt gebracht groep 4 t/m 8 5 – 40% 0,25 gemiddelde bandbreedte 

 kinderdagverblijf 50 – 80% 0,65 gemiddelde bandbreedte 

reductieduur parkeren groep 1 t/m 3 50% 0,50 gemiddeld 10 min. in een 

periode van 20 min. = 0,50 

 groep 4 t/m 8 25% 0,25 gemiddeld 2½ min. in een 

periode van 10 min. = 0,25 

 kinderdagverblijf 25% 0,25 gemiddeld 15 min. in een 

periode van 60 min. = 0,25 

aantal kinderen per auto groep 1 t/m 3 n.v.t. 0,75 - 

 groep 4 t/m 8 n.v.t. 0,85 - 

 kinderdagverblijf n.v.t. 0,75 - 

bron: publicatie 182 CROW; bij gescheiden aanvangs- en eindtijden van de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 8 mag het aantal parkeerplaatsen met 

maximaal 40% worden gereduceerd. 

 

De percentages en bandbreedtes staan in bovenstaande tabel. Als berekeningfactor wordt in het algemeen het 

gemiddelde genomen van een percentage of het midden van de bandbreedte. Hiervan wordt alleen afgeweken 

als daar een duidelijke reden voor is. 

 

Voorbeeld: Berekening benodigde parkeerplaatsen bij een basisschool: 

 Basisschool met 10 lokalen, 100 leerlingen in groep 1 t/m 3 en 150 leerlingen in groep 4 t/8. 

 De parkeernorm voor een school bedraagt 0,75 PP/lokaal  10 x 0,75 = 7,5 PP. 

 Halen en brengen 1 t/m 3:  

o Aantal leerlingen x (% met auto) x (reductieduur parkeren) x (aantal per auto) 

o = 100 x 0,45 x 0,50 x 0,75 = 16,9 PP 

 Halen en brengen 4 t/m 8:  

o Aantal leerlingen x (% met auto) x (reductieduur parkeren) x (aantal per auto) 

o = 150 x 0,25 x 0,25 x 0,85 = 8,0 PP 

 Nodig zijn 8 parkeerplaatsen voor het personeel en 33 parkeerplaatsen voor halen en brengen. 
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BIJLAGE V: AFMETINGEN VAN PARKEERGELEGENHEDEN; WEGBREEDTES 

 

Parkeerplaatsen kunnen in lengterichting van de weg liggen of dwars daarop. In beginsel wordt de maatvoering 

gebruikt die in de richtlijnen van CROW te vinden is, zoals het Handboek ASVV of het Handboek Wegontwerp. 

De belangrijkste maten zijn: 

 

Parkeren in lengterichting van de weg: 

 

rijbaan,  

breedte minimaal 

5,00 meter (bij 

voorkeur 5,50) 

 

 breedte   schuine zijde loopt 

 2,00 meter   onder hoek van 45 

 

 lengte 5,00 meter lengte 5,50-6,00 meter 

 bij begin- en eindvak bij tussenvakken 

 

 

Parkeren in dwarsrichting van de weg: 

 

rijbaan,  

breedte minimaal 

5,00 meter (bij 

voorkeur 5,50) 

 

 

 diepte 5,00 meter 

 bij een wegbreedte van 

 minimaal 5,00 meter  

 

 

 breedte 2,50 meter bij een gewone 

 parkeerplaats en bij voorkeur 3,50 meter 

 bij een gehandicaptenparkeerplaats 

 

 
Voor parkeerterreinen en andere detaillering van parkeergelegenheden: zie richtlijnen CROW voor de juiste 

maatvoering. Bij grotere parkeergelegenheden geldt het uitgangspunten dat 1 op de 50 parkeerplaatsen wordt 

gereserveerd voor gehandicapten. Bij sommige functies ligt het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen hoger.  

 

De relatie tussen wegbreedte en de parkeerwijze 

Als algemene uitgangspunten tussen wegbreedte en parkeerwijze geldt: 

 Op wegen met een breedte van ≤ 5,00 m dienen de parkeervoorzieningen buiten de rijbaan te liggen. 

 Op wegen met een breedte tussen 5,00 m en 5,50 m mag op de rijbaan geparkeerd worden. Algemene 

vuistregel is dat ongeveer 1/3 van de auto’s dan op de rijbaan kan staan en 2/3 op parkeergelegenheid 

buiten de rijbaan. 

 Op wegen met een breedte van ≥ 6,00 m kan in het algemeen altijd op de rijbaan geparkeerd worden. 

 

Bij het inschatten/tellen van de beschikbare parkeerplaatsen op een rijbaan in de openbare ruimte worden deze 

uitgangspunten gebruikt om de parkeercapaciteit van een rijbaan in te schatten. 
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BIJLAGE VI: PARKEERFONDS DINKELLAND 

 

Een laatste mogelijkheid om een ontheffing ten aanzien van het parkeeraspect te krijgen voor een bouwplan, is 

een storting in het parkeerfonds van gemeente Dinkelland. De in het parkeerfonds gestorte gelden worden gela-

beld en aangewend voor de realisatie van de parkeerplaatsen. Alleen indien de gemeente reële mogelijkheden 

ziet om binnen redelijke termijn de geëiste parkeerplaatsen te realiseren, kan de mogelijkheid van het parkeer-

fonds worden toegepast. Als redelijke termijn wordt beschouwd een periode van ten hoogste 5 jaar na realisa-

tie/ingebruikname van het bouwplan.  

Of de mogelijkheid die het parkeerfonds biedt wordt toepast, bepaalt de gemeente. Zij moet dan zelf reële     

mogelijkheden voor realisatie van de parkeerplaatsen zien binnen redelijke afstand van het bouwplan. De elders 

in deze parkeernotitie genoemde afstanden zijn daarbij leidend.   

Als het bouwplan op te grote afstand van een potentiële aanleglocatie voor de parkeerplaatsen ligt, draagt het 

niet bij aan het oplossen van een parkeertekort nabij het bouwplan. Het parkeerfonds wordt bij voorkeur alleen 

aangewend voor het realiseren van parkeerplaatsen op maaiveld. 

 

Indien het parkeerfonds kan worden ingezet, gelden de volgende voorwaarden:  

1. Het parkeerfonds wordt alleen ingezet voor de “restopgave” ten aanzien van parkeren, met uitzondering 

van het parkeeronderzoek. Eerst moeten de andere aanlegmogelijkheden op het eigen erf, een ander 

eigen terrein, of de openbare ruimte zijn benut. M.a.w. het algemene uitgangspunt vanuit de bouwveror-

dening (aanleg op eigen terrein) en de condities A en B uit paragraaf 7 van deze notitie. 

2. Indien er te weinig parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden, dient voor de gehele “restopgave” het 

parkeerfonds te worden aangewend. Conditie C uit paragraaf 7 van deze notitie is dan niet aan de orde. 

3. Indien aanvrager niet kan voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van te realiseren parkeerplaatsen, 

kan dit worden afgekocht voor € 7.500,- per parkeerplaats, bij aanleg ervan op het maaiveld. Dit bedrag 

is gebaseerd op marktconforme prijzen en prijspeil 2014. De gemeente Dinkelland kan het bedrag per 

jaar aanpassen bij apart besluit. 

4. De mogelijkheid van parkeerfonds kan ook worden aangewend voor het realiseren van gebouwde par-

keerplaatsen (b.v. een parkeergarage), maar die optie wordt alleen bij hoge uitzondering geboden, want 

dit is in het algemeen alleen tegen zeer hoge kosten en na langere voorbereidingstermijn te realiseren. 

De hoogte van de storting wordt dan bepaald op grond van reële realisatiekosten. Het bedrag van de 

parkeerfondsstorting bij gebouwde parkeerplaatsen kan naar verwachting in de orde van grootte liggen 

van € 25.000,- tot € 50.000,- per parkeerplaats. Bovendien moet een redelijke realisatietermijn worden 

vastgelegd.  

 

 

BIJLAGE VII: SOCIALE WONINGBOUW TUBBERGEN 

 

In gemeente Tubbergen wordt ontheffing in uitbreidings- c.q. nieuwbouwwijken automatisch verstrekt ten behoeve 

van sociale woningbouw met inachtneming van een aantal voorwaarden: 

 Bij rijtjeswoningen worden de parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd. De aanlegkosten komen 

voor de gemeente bij een huurprijs tot € 400,-. De aanlegkosten zijn voor aanvrager bij een hogere huurprijs. 

 Bij twee-onder-een-kap woningen dient het parkeren op eigen erf te worden gerealiseerd. De kosten worden 

verdeeld tussen gemeenten en woningstichting (beide 50%). Verrekening vindt separaat plaats in het kader 

van de bouwafspraken met de woningstichting. Voor parkeerplaatsen die niet op het eigen erf aangelegd 

kunnen worden, geldt het beleid in deze notitie. De aanlegkosten komen dan voor rekening van aanvrager. 

 Bij een appartementencomplex dient het parkeren op het kavel te geschieden, of als daar geen ruimte voor is 

in de openbare ruimte. De grondkosten (tarief openbaar groen) en aanlegkosten komen voor rekening van de 

woningstichting. 

 

 

 

 








