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1

Inleiding

De eigenaar van het terrein Kampbeek, bouwbedrijf Ottenhof B.V. te Denekamp, heeft ons bij
monde van de heer P. Bouwmeester gevraagd een landschapsplan op te stellen in verband met de
bouwplannen en de terreinrichting van voormalig hotel/restaurant Kampbeek aan de
Oldenzaalsestraat. Het gebouw heeft in de afgelopen jaren verschillende niet-succesvolle
invullingen gehad. Het voornemen is nu om de horecabestemming om te zetten in een
woonbestemming.
Dit plan bestaat uit een overzichtstekening, een beplantingsplan en een toelichtende rapportage.
Tevens is de botanische inventarisatie in dit rapport opgenomen.
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2

Verkenning

2.1

algemeen

Het terrein ligt in het mooie Dinkeldal, op de grens met de Ecologische Hoofdstructuur, en wordt
aan de zuidzijde begrensd door de ecologisch betekenisvolle Kampbeek. Rondom het erf ligt een
kleinschalig agrarisch gebied met relatief veel hoogopgaande beplanting. In de omgeving liggen
diverse kleinere elzenbroekbospercelen, een indicatie voor permanent vochtige omstandigheden.

DENEKAMP

NATURA DOCET
WONDERRIJCK TWENTE

SINGRAVEN

WUBBENHOF

KAMPBEEK

Oldenzaalsestraat

Luchtfoto met daarop de ligging van het plangebied.
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De westelijke erfgrens wordt gevormd door de Oldenzaalsestraat en ligt ter plaatse als een hoge
dijk in het landschap. Visueel lijkt hierdoor de bebouwing laag te liggen. De beganegrondvloer van
het bestaande gebouw ligt ca. 90 tot 100 cm. boven het maaiveld en daarmee ongeveer op
dezelfde hoogte als de Oldenzaalsestraat. De zuidelijke erfgrens wordt bepaald door de
Kampbeek, een ca. 4,5 meter brede waterloop, waarvan de waterstand middels een pomp met
tijdsklok op een constant peil wordt gehouden. De beek heeft door deze maatregel (stabiliteit/zeer
geringe dynamiek) een heel eigen karakter gekregen. De grote helderheid van het water heeft hier
waarschijnlijk ook mee te maken.
Aan de oost– en noordzijde wordt het erf begrenst door laaggelegen, extensieve weidegrond.
Het terrein Kampbeek neemt een beeldbepalende plek in bij de entree van Denekamp.
Het verdient dan ook aanbeveling om de percelen Kampbeek, Wubbenhof en museum Natura
Docet als een landschappelijke eenheid te beschouwen en als zodanig in te richten.
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2.2

Botanische inventarisatie

Het terrein rondom het voormalige restaurant Kampbeek is de laatste jaren aan haar lot
overgelaten. Er is al die jaren niets gedaan aan beheer. Het gevolg is een krachtige ontwikkeling
van ruderale soorten. Het gebied staat vol met stikstofminnende, ruige soorten. Een deel van het
aangetroffen sortiment indiceert (periodieke) vochtige omstandigheden. Opvallend is ook de grote
hoeveelheid Japanse knoop, een hardnekkig onkruid, in de wegberm. In het verleden vonden we,
naast inheemse soorten, tevens een aantal exoten. Deze zijn inmiddels verwijderd.
Hieronder volgt het resultaat van de botanische inventarisatie.
A

Houtige gewassen

Op het terrein is zowel naald- als loofhout aanwezig. Het hout is overwegend van hogere leeftijd en
de gemiddelde stamdiameter is 35 – 40 cm. Het meer waardevolle (loof)hout bevindt zich met
name in de terreinmarges, aan de noordzijde en langs de beek zelf.. Aangetroffen soorten:
-

Betula pubescens

- zachte berk

-

Betula pendula

- ruwe berk

-

Aesculus hippocastanum

- paardekastanje

-

Alnus glutinosa

- zwarte els (> 15 )

-

Quercus robur

- zomereik

-

Tilia cordata

- kleinbladige linde

-

Crataegus monogyna

- meidoorn

-

Coryllus avellana

- hazelaar

-

Picea abies

- fijnspar

-

Pinus strobus

- grove den

De zwarte els kan hier als vochtindicator gezien worden, evenals de zachte berk. Deze soorten
geven aan dat het grondwater in ieder geval een deel van het jaar dichtbij het maaiveld komt. Dat
is ook niet verwonderlijk in dit typische beeklandschap.
B

Kruidachtigen

Hoofdzakelijk ruderale soorten vanwege verwaarlozing van het terrein de afgelopen jaren.
Aangetroffen soorten:
-

Urtica dioica

- grote brandnetel
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-

Melilotus albus

- witte honingklaver

-

Chelidonium majus

- stinkende gouwe

-

Chlechoma hederacea

- hondsdraf

-

Digitalis purpurea

- vingerhoedskruid

-

Stellaria graminea

- grasmuur

-

Rumex obtusifolius

- ridderzuring

-

Holcus lanatus

- witbol

-

Poa trivialis

- ruw beemdgras

-

Juncus effusus

- pitrus

-

Festuca ovina

- schapegras

-

Scrophularia nodosa

- knopig helmkruid

-

Galeopsis tetrahit

- hennepnetel

-

Trifolium dubium

- kleine klaver

-

Equisetum arvense

- heermoes

Tussen de kruidachtigen vinden we tevens opschot van:
-

Rubus sp.

- braam

-

Sambucus nigra

- vlier

-

Salix cineria (kiem)

- grauwe wilg
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C

Water- & oevervegetatie Kampbeek

Ondanks het gekanaliseerde karakter van de beek, heeft zij een veelsoortige en kleurrijke
vegetatie. Het water is kraakhelder en rijk aan kleine visjes.

Kraakhelder water in de Kampbeek. Rijk aan moeras- en waterflora.

Aangetroffen soorten:
-

Fraxinus excelsior

- es

-

Alnus glutinosa

- els

-

Viburnum opulus

- gelderse roos

-

Crataegus monogyna

- eenstijlige meidoorn

-

Prunus spinosa

- sleedoorn

-

Salix aurita

- geoorde wilg

-

Arrhenatherum alatius

- glanshaver

-

Iris pseudacorus

- gele lis

-

Sparganium erectum

- grote egelskop

-

Sparganium emersum

- kleine egelskop

-

Cirsium palustre

- kale jonker
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-

Ranunculus peltatus

- grote waterranonkel

-

Potamogeton crispus

- gekroesd fonteinkruid

-

Potamogeton natans

- drijvend fonteinkruid

-

Cicuta virosa

- waterscheerling

-

Carex acuta

- scherpe zegge

-

Carex remota

- ijle zegge

-

Galium palustre

- moeraswalstro

-

Elodea canadensis

- brede waterpest

-

Sagittaria sagittifolia

- pijlkruid

-

Nuphar lutea

- gele plomp

-

Glyceria maxima

- liesgras

-

Callitriche hamulata

- haaksterrekroos

-

Phalaris arundinacea

- rietgras

-

Valeriana officinalis

- valeriaan

-

Juncus effusus

- pitrus

Het is landschappelijk / ecologisch interessant om de mogelijkheid te onderzoeken de beek, zeker
qua beleving, meer bij het erf te betrekken. Deze stroomt nu ‘geruisloos’ aan de zuidzijde van het
erf voorbij. Dit kan worden gerealiseerd door verlaging en verflauwing van de noordelijke oever op
een aantal plaatsen. Naast beleving, biedt dit ook in ecologisch opzicht kansen, met name voor
een rijkere flora door de gradiëntwerking.
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3

Gewenste inrichting

In het inrichtingsplan onderscheiden we een representatieve voorzijde, een gecultiveerde inrichting
rond de toekomstige bebouwing en op de overgang naar het omringende landschap een meer
natuurlijke inrichting. Hiermee kunnen de bebouwing en de terreininrichting zich goed voegen in de
omgeving.
Bij de terreininrichting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het handhaven van de bestaande
terreinhoogtes.
Hieronder volgt een overzicht van de uit te voeren inrichtingsmaatregelen.
Voor de exacte situering wordt verwezen naar de tekening van het landschapsplan (bijlage).
3.1

Voorzijde gebouw

-

Het voorterrein wordt overwegend sober en open ingericht met veel gazon en enkele
opgaande loofbomen. Door een zekere openheid zal het gebouw goed tot zijn recht komen.

-

De aanwezige bomen langs de beek in de zuidwesthoek worden gehandhaafd en
aangevuld met een aantal zomereiken en winterlinden met daaronder een grote groep
Rhododendrons.

-

Aan de noordzijde van het hoofdgebouw wordt een aantel eiken geplant, waarbij doorzicht
vanaf de weg vanuit Denekamp en vanuit het perceel naar het noorden gehandhaafd wordt.

-

De Japanse Knoopvegetatie in de berm van de Oldenzaalse straat dient te worden
verwijderd.

-

De rondlopende verharde entree voor het gebouw langs wordt in de oorspronkelijke staat
hersteld.

3.2

Beek

-

De bestaande bomenrij zal op een aantal plaatsen onderbroken worden door selectieve
kap.

-

Door op twee plaatsen de oevers op een natuurlijke manier flauwer te maken en te
verlagen zal een fraai zicht vanuit de toekomstige woning op de beek worden gerealiseerd ,
waardoor de beleving van de beek aanzienlijk wordt versterkt
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3.3

Noord- en oostrand

-

De bestaande opgaande beplanting wordt zoveel mogelijk behouden.

-

Er wordt l selectieve kap toegepast op minder vitale bomen. Het selecteren zal in het veld
geschieden door een deskundige.

-

Na het dunnen dient de opgaande beplanting op een deel van de noordgrens aangevuld te
worden met inheems en gebiedseigen bosplantsoen. In het beplantingsplan is hiertoe een
aantal soorten opgenomen. (sortiment: zie bijlage “beplantingsplan”)

-

Op de overgang naar de weilanden aan de oostzijde is het wenselijk dat het beeld
transparanter wordt, zodat er vanuit het woonhuis zicht is op het achtergelegen landschap.

-

De natuurlijke strook bloemrijk gras langs de beek wordt langs de oostgrens doorgetrokken
tot aan de houtwal in de noordoosthoek.
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4

Beheer en onderhoud

De voorgestelde groeninrichting van Kampbeek is een combinatie tussen gangbare tuininrichting
en een meer natuurlijke, landschappelijke inrichting. Waar rond de toekomstige bebouwing sprake
is van een meer gecultiveerde inrichting met gazons, zien we langs de randen, op de overgang
naar het omliggende landschap, een meer natuurlijke inrichting, waarbij het beheer om een meer
ecologische aanpak vraagt.
Het bloemrijk grasland, met natuurlijke kruidachtige vegetatie, dient 2 x per jaar gemaaid te
worden, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Door dit zogenoemde ‘verschralingbeheer’ zal in de
loop der jaren de grasgroei afnemen, ten gunste van de bloemrijkheid.
Een dergelijk beheer is enkel zinvol als dit consequent en met regelmaat wordt uitgevoerd. Een
goede planning/ organisatie is derhalve bij dit beheer van wezenlijk belang.
De gazons aan de voorzijde dient in het groeiseizoen regelmatig gemaaid te worden.

Bestaande beplanting zoveel mogelijk proberen te handhaven.

Voor wat betreft de houtige beplanting (bomen en struweel) op de overgang naar het omliggende
landschap wordt ingezet op een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling. Dit wordt bereikt door een
periodiek (gefaseerd) verjongingssnoei toe te passen. Dit houdt in dat niet alles in één keer wordt
afgezet, maar ieder jaar iets.
Verschillende stadia van regeneratie kunnen dan vlak naast elkaar voorkomen. Hierbij wordt een
deel van de struikvormers (struweellaag) om de 5 tot 7 jaar op 40 - 50 cm afgezet in de
winterperiode. In het volgende voorjaar loopt dit gelijk weer uit. Op deze wijze blijft de beplanting
vitaal en ook dicht van structuur. In ecologisch opzicht profiteert met name de avifauna (vogels)
van deze beheerwijze.
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1

INLEIDING
In opdracht van Bouwbedrijf Ottenhof BV. is een onderzoek ingesteld naar de
geluidbelasting op de gevels van een te bouwen woning aan de Oldenzaalsestraat
te
Denekamp, (gemeente Dinkelland) door wegverkeer. De te bouwen woning ligt in
“buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in art.
74 van de Wet geluidhinder, op minimaal 40 m uit de as van de N-342 (DenekampOldenzaal). De woning ligt ruim buiten de 48 dB contour van de rondweg uit de VMK,
zodat deze weg buiten beschouwing kan blijven.
De situatie is weergegeven op de tekening in bijlage I. De woning komt op de locatie van
het voormalige hotel Kampbeek, daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan
noodzakelijk waarvoor ook een akoestisch onderzoek noodzakelijk is.

1.1

Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder
Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening
van een bestemmingsplan of vaststelling van een Wro-procedure een akoestisch
onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting
aan de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt
ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming
binnen de wettelijke geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is
aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben
waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen:
Aantal rijstroken

stedelijk gebied

buitenstedelijk gebied

1 of 2 rijstroken

200 m

250 m

3 of 4 rijstroken

350 m

400 m

5 of meer rijstroken

350 m

600 m

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.
Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg
gerekend en vallen binnen de zone.
De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet worden
geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. Binnen een zone moet
worden gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe
ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen van
(individuele) bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het
akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan
in een vroeg stadium worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of
maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig klimaat te creëren.
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:
 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2);
De geplande woning ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde
geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Oldenzaalsestraat
(N-342).

Akoestisch onderzoek woning Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp
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1.2

Grenswaarden en procedure
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning
t.g.v. een weg bedraagt 48 dB.
Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor de geplande bouw een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend
tot een hogere grenswaarde van maximaal 53 dB in buitenstedelijk gebied. Om een
hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden:
- de optredende geluidbelasting mag niet hoger zijn dan de maximaal toelaatbare
gevelbelasting, in dit geval 53 dB (art 83 lid 1 van de Wgh),
- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
van de hogere grenswaarden.
Gemeente Dinkelland
De gemeente Dinkelland heeft het beleid t.a.v. de voorkeursgrenswaarden en de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting opgenomen in de “Handreiking beleid bij hogere
grenswaarden” d.d. 18-12-06.
De woning ligt in het gebied “buitengebied” van Denekamp met een ambitieklasse
“redelijk rustig 48 dB” en een bovengrens “onrustig 53 dB”. De ontheffingswaarden zijn
opgenomen in de deelnota Hogere grenswaardenbeleid van mei 2008.
De in dit beleid gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende
doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het
ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of
financiële aard.
Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
procedure gevolgd te worden. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch
onderzoek.

1.3

Berekening geluidbelasting
De op de woning invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een
rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006, standaardmethode I of II. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de
rekenmethode II.
Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van
het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele
correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten
(geplande woninggevel).

Akoestisch onderzoek woning Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp

pagina 2

2

GELUIDBELASTING

2.1

Verkeerscijfers
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose
van de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over 10 jaar
(2027).
De weg- en verkeersgegevens van de Oldenzaalsestraat zijn afkomstig uit de
verkeersmilieukaart van de gemeente Dinkeland. De gemiddelde groei tussen 2014 en
2030 bedraagt 0.35% per jaar. De tellingen van de provincie Overijssel voor het jaar 2015
geven een nagenoeg gelijke weekdagintensiteit. Voor het jaar 2027 is de prognose
berekend uit de gegevens van de VMK. Een overzicht van de verkeersgegevens is terug
te vinden in tabel I.
TABEL I: overzicht weg- en verkeersgegevens
Omschrijving

Oldenzaalsestraat (N-342)

- etmaalintensiteit jaar 2014 weekdag (VMK)

11.700

- etmaalintensiteit jaar 2015 weekdag (telling)

11.305

- etmaalintensiteit jaar 2030 weekdag (VMK)

12.375

- etmaalintensiteit jaar 2027 weekdag (VMK)
- dag/avond/nachtuurintensiteit %
- percentage lichte motorvoertuigen D/A/N %

91.4/90.95/90.35

- percentage middelzw vrachtw. D/A/N %

5.59/4.52/3.86

- percentage zware vrachtwagens D/A/N %

3.01/4.52/5.79

- wettelijke rijsnelheid km/uur

80
referentiewegdek (DAB)

- wegdektype

2.2

12.245
6.76/3.36/0.68

- obstakel of kruispunt binnen 100 m

nee

- kortste afstand woning - wegas

40 m

Berekende geluidbelasting en toetsing
Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN op de gevels van de geplande woning, dat
is de gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode.
De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder.
Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurt volgens de Wgh per weg.
Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de
berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd
(i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) met:
- 5 dB voor wegen met een wettelijke maximumsnelheid tot 70 km/uur.
Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of
meer bedraagt, wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in:
- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB is.
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.
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Omdat de aftrek afhankelijk is van de hoogte van de belasting moet deze eerst worden
berekend alvorens de hoogte van de aftrek te kunnen bepalen.
Rekenmethode II
De berekening van de geluidbelasting t.g.v. de Oldenzaalsestraat is gemaakt volgens de
standaard rekenmethode II. In het rekenmodel (DGMR - Geomilieu V4.10) is opgenomen:
- de weg met intensiteiten;
- de geplande woning en verharde bodemgebieden;
- waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 meter vanaf de vloer, op
respectievelijk 1.5, 4.5 en 7.5 meter boven het lokale maaiveld.
Voor de rekeninvoergegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I.
Resultaten
Onder de genoemde uitgangspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB door
wegverkeerslawaai op de Oldenzaalsestraat overschreden.
Op de voorgevel wordt ook de maximaal hogere grenswaarde van 53 dB overschreden,
hetgeen niet is toegestaan. Omdat de woning niet op grotere afstand uit de weg mag
komen moet de voorgevel als een “dove gevel” worden uitgevoerd (geen verblijfsruimten
aan de voorgevel en/of geen bewegende delen in de voorgevel van verblijfsruimten).
Op de zijgevels wordt de bovengrens van het geluidbeleid en maximaal hogere
grenswaarde van 53 dB niet overschreden.

2.3

Maatregelen reductie geluidbelasting
Conform het geluidbeleid moet worden onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om
de geluidbelasting te reduceren in de volgorde van bron – overdracht – ontvanger.
Bronmaatregelen
Het geluid door een voertuig wordt veroorzaakt door motor- en bandengeluid. In de loop
der jaren zijn voertuigen, met name vrachtwagens veel stiller geworden, daar is in de
rekenmethode al rekening mee gehouden. De verwachting is dat voertuigen in de
toekomst nog stiller worden. Door toepassing van de zgn tijdelijke aftrek wordt daar
rekening mee gehouden. De initiatiefnemer van het bouwplan ten behoeve waarvan dit
akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het
motor- en bandengeluid aan het voertuig evenals de samenstelling van het verkeer, de
intensiteit, snelheid enz.
Wel is het mogelijk een reductie te krijgen op het bandengeluid door aanpassing van het
wegdektype. Naarmate de snelheid groter is kan de reductie door stiller asfalt toenemen.
In de onderstaande tabel staan de reducties van een aantal stillere wegdekken bij de
snelheden, zoals gehanteerd wordt op de Oldenzaalsestraat, t.o.v. DAB waar mee is
gerekend.
Reductie wegdek t.o.v. DAB

Dunne deklaag A

Dunne deklaag B

Oldenzaalsestraat / 80 km/u

2.6

3.4

Het aanbrengen van stiller asfalt “Dunne deklaag A of Dunne deklaag B” levert een
reductie op, maar niet dusdanig dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde (48
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dB). De kosten van het toepassen van stille wegdekken bedragen bij een prijs van € 60,/m2 excl. BTW en een oppervlakte van ca 160 m x 7 (breedte weg) = 1120 m2 € 67.200,excl. BTW. Deze kosten zijn erg hoog omdat het om een relatief klein wegvak gaat. De
wegbeheerder zal over het algemeen niet instemmen voor de aanpak van een klein
wegdeel omdat dit onderhoudstechnisch en bij de gladheidbestrijding tot problemen leidt.
Stiller asfalt over een kleine lengte kan uit civieltechnisch oogpunt niet wordt verlangd.
Overdrachtsmaatregelen
Bij overdrachtsmaatregelen kan gedacht worden aan het plaatsen van geluidsschermen
of geluidswallen. In dit geval is het plaatsen van geluidsschermen vanuit
kostenoverwegend en landschappelijk oogpunt niet wenselijk.
Vergroten afstand
Door een grotere afstand tussen de gevels en de weg ontstaat een lagere
geluidbelasting. De 48 dB geluidcontour ligt op ca 118 m uit de wegas, dit is uit
landschappelijk oogpunt niet gewenst. Voor een significante afname van 2 dB moet de
afstand 60% worden vergroot. Het gaat dan om afstanden van minimaal 20 m, ook daar
is geen ruimte voor. De woning komt ongeveer op dezelfde locatie als het bestaande
gebouw. Verschuivingen van 1 á 2 m meter hebben geen significant effect.
Maatregelen aan de gevels
Wanneer een hogere grenswaarde wordt verleend zijn maatregelen aan de gevels
noodzakelijk. De vereiste geluidwering GA;k bedraagt :
- voorgevel : 27 tot 28 dB
- zijgevels: 21 tot 23 dB
Tot een geluidwering van ca 28-29 dB kan met normale dubbele HR++ beglazing in de
belaste gevels worden volstaan. Wanneer wordt gekozen voor een natuurlijke toevoer via
openingen in de geluidbelaste gevel zijn suskasten noodzakelijk. De suskasten komen
dan i.p.v. normale roosters. De meerkosten voor de suskasten in het plan beperken zich
tot ca € 1000,- excl. BTW er van uitgaande dat zo veel mogelijk via de minder belaste
zijgevels en geluidluwe achtergevel wordt geventileerd.
Conclusie maatregelen
Door de voorgevel als een “dove gevel” te beschouwen is de maximale geluidbelasting
op de zijgevels 53 dB.
De maatregelen die voor de geplande woning getroffen dienen te worden om aan de
voorkeursgrenswaarde te voldoen, ontmoeten overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard.

2.4

Voorwaarden en ontheffingscriteria hogere grenswaarden
In art 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen
kan worden verleend indien:
Toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege
de weg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen
onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken terreinen tot de ten hoogste toelaatbare
geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet
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van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële
aard.

De maatregelen die getroffen dienen te worden om aan de voorkeursgrenswaarde te
voldoen zijn niet doeltreffend en ontmoeten overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard.
Wanneer blijkt dat de voorkeurswaarde niet haalbaar is, kan een ontheffing worden
verleend om de realisatie van een ruimtelijk plan mogelijk te maken. Deze hogere waarde
procedure vereist een zorgvuldige afweging tussen het toe te stane geluidsniveau en een
voldoende bescherming van het woonklimaat. Cruciale punten bij de hogere waarde
procedure zijn:
· de ontheffingscriteria om deze procedure te kunnen doorlopen;
· het geluidsniveau van de hogere waarde;
· de voorwaarden die aan de hogere waarden worden verbonden.
Ontheffingscriteria
Hogere waarden worden alleen verleend bij ruimtelijke ontwikkelingen die voldoen aan
zogenaamde ontheffingscriteria. Het bouwplan moet aan tenminste één criterium
voldoen. Ontheffingscriteria voor nog niet geprojecteerde woongebouwen buiten de
bebouwde kom, die:
1. Verspreid gesitueerd worden;
2. Ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
3. Door de gekozen situering een open plaats tussen bestaande bebouwing opvullen;
4. Ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing
(transformatie).
Ontheffingscriterium 4 is op onderhavig plan van toepassing.
Voorwaarden
Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige
bestemmingen tot en met de geluidsklasse ‘onrustig’ (53 dB) worden aanvullend ook de
volgende voorwaarden bij de afweging betrokken :
1. indien mogelijk bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) treffen;
2. indien mogelijk de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroten;
3. in ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te
voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied;
4. het stedenbouwkundig ontwerp vormgeven waarbij zoveel mogelijk afscherming voor
het achterliggende gebied ontstaat;
5. vanaf de geluidsklasse ‘onrustig’ dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor een
woning en scholen een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt
getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit.
Voorwaarden 1 en 2 zijn onderzocht en niet haalbaar/doelmatig. Aan voorwaarde 3 wordt
voldaan omdat de woning aan de achterzijde een geluidluwe buitenruimte heeft.
Voorwaarde 4 is niet van toepassing. Met voorwaarde 5 wordt rekening gehouden door
maatregelen aan de gevels.
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Omdat het bouwplan voldoet aan één van de ontheffingscriteria en de voorwaarden uit
het geluidbeleid kan voor de woning een hogere grenswaarde van 53 dB worden
aangevraagd t.g.v. de Oldenzaalsestraat.

Ing. Wim Buijvoets.
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Verkeersverdeling Oldenzaalsestraat
Uit VMK 2014

rekenparameters
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
model '17 woning op 40 m uit wegas

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

model '17 woning op 40 m uit wegas
Werkplek 2
RMW-2012
Werkplek 2 op 30-12-2010

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Wim op 24-2-2017
Geomilieu V1.62
0
4,5

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Berekening volgens rekenmethode
Zoekafstand [m]
Max. reflectie afstand tot bron [m]

Bronresultaten
Totaalresultaten
RMG-2012
---

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Maximum reflectiediepte
Reflectie in woonwijkschermen

-1,00
2
1
Ja

Geometrische uitbreiding
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde voor C0

Volledige 3D analyse
Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Conform standaard
3,50

Geomilieu V4.10

24-2-2017 16:04:59

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

model '17 woning op 40 m uit wegas
versie van gebied cijfers gemeente - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
N-342

Geomilieu V4.10

ISO_H
0,00

ISO M
0,00

Hdef.
Relatief

Type
Verdeling

Cpl
False

Cpl_W
1,5

Helling
0

Wegdek
W0

V(MR(D))
--

V(MR(A))
--

V(MR(N))
--

V(MR(P4))
--

V(LV(D))
80

V(LV(A))
80

V(LV(N))
80

V(LV(P4))
80
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

model '17 woning op 40 m uit wegas
versie van gebied cijfers gemeente - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

V(MV(D))
80

V(MV(A))
80

Geomilieu V4.10

V(MV(N))
80

V(MV(P4))
80

V(ZV(D))
80

V(ZV(A))
80

V(ZV(N))
80

V(ZV(P4))
80

Totaal aantal
12245,00

%Int(D)
6,76

%Int(A)
2,95

%Int(N)
0,68

%Int(P4)
--

%MR(D)
--

%MR(A)
--

%MR(N)
--

%MR(P4)
--
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

model '17 woning op 40 m uit wegas
versie van gebied cijfers gemeente - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

%LV(D)
91,40

%LV(A)
90,95

Geomilieu V4.10

%LV(N)
90,35

%LV(P4)
--

%MV(D)
5,59

%MV(A)
4,52

%MV(N)
3,86

%MV(P4)
--

%ZV(D)
3,01

%ZV(A)
4,52

%ZV(N)
5,79

%ZV(P4)
--

MR(D)
--

MR(A)
--

MR(N)
--

MR(P4)
--

LV(D)
756,57

LV(A)
328,54

LV(N)
75,23

LV(P4)
--
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

model '17 woning op 40 m uit wegas
versie van gebied cijfers gemeente - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
MV(D)
46,27

Geomilieu V4.10

MV(A)
16,33

MV(N)
3,21

MV(P4)
--

ZV(D)
24,92

ZV(A)
16,33

ZV(N)
4,82

ZV(P4)
--

LE (D) 63
82,79

LE (D) 125
92,52

LE (D) 250
97,77

LE (D) 500
104,88

LE (D) 1k
111,50

LE (D) 2k
107,69

LE (D) 4k
100,82

LE (D) 8k
89,81
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

model '17 woning op 40 m uit wegas
versie van gebied cijfers gemeente - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (A) 63
79,65

LE (A) 125
89,02

Geomilieu V4.10

LE (A) 250
94,33

LE (A) 500
101,66

LE (A) 1k
107,99

LE (A) 2k
104,16

LE (A) 4k
97,28

LE (A) 8k
86,30

LE (N) 63
73,66

LE (N) 125
82,78

LE (N) 250
88,13

LE (N) 500
95,61

LE (N) 1k
101,71

LE (N) 2k
97,85

LE (N) 4k
90,96
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

model '17 woning op 40 m uit wegas
versie van gebied cijfers gemeente - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (N) 8k
80,01

LE (P4) 63
--

Geomilieu V4.10

LE (P4) 125
--

LE (P4) 250
--

LE (P4) 500
--

LE (P4) 1k
--

LE (P4) 2k
--

LE (P4) 4k
--

LE (P4) 8k
--
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1
2
3

model '17 woning op 40 m uit wegas
versie van gebied cijfers gemeente - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.

Maaiveld
0,00
0,00
0,00

Geomilieu V4.10

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
7,50
7,50
7,50

Hoogte D
----

Hoogte E
----

Hoogte F
----

Gevel
Ja
Ja
Ja
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1
2

model '17 woning op 40 m uit wegas
versie van gebied cijfers gemeente - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
N-342
oprit

Bf
0,00
0,00

Geomilieu V4.10
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modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

model '17 woning op 40 m uit wegas
versie van gebied cijfers gemeente - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
bouwvlak

Hoogte
8,00

Geomilieu V4.10

Maaiveld
0,00

Hdef.
Relatief

Gebruiksfunctie

Cp
0 dB

Zwevend
False

Refl. 63
0,80

Refl. 125
0,80

Refl. 250
0,80

Refl. 500
0,80

Refl. 1k
0,80

Refl. 2k
0,80

Refl. 4k
0,80

Refl. 8k
0,80
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resultaten excl aftrek
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
1_A
1_B
1_C
2_A
2_B

Resultatentabel
model '17 woning op 40 m uit wegas
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N-342
Ja

Omschrijving

2_C
3_A
3_B
3_C

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
56,3
58,2
58,3
51,2
53,1

Avond
52,8
54,7
54,8
47,7
49,6

Nacht
46,5
48,4
48,6
41,4
43,4

Lden
56,7
58,5
58,7
51,5
53,5

7,50
1,50
4,50
7,50

53,5
51,1
53,1
53,4

50,0
47,6
49,6
49,9

43,7
41,3
43,3
43,6

53,8
51,5
53,5
53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.10

24-2-2017 15:50:50

waarden met tijdelijke aftrek

3: 51/53/53
2: 52/53/53

1:57/59/59
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Projectnummer
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Locatiekaart
1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland)
2017.0071
Bouwbedrijf Ottenhof

BIJLAGE 2
SITUATIESCHETS

0

5

10

15

20

25

BIJLAGE 3
BOORSTATEN

Bijlage 3

Boring: 01

Boring: 02
0

0

braak

0

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin,
Schep

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
donkerbruin, Schep

1

1

50

50

braak

50

50
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsgeel,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, sporen roest, donker
beigebruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen roest, donker
grijsbruin, Edelmanboor
100

100
110

110

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, beigegrijs,
Edelmanboor, ongeroerd

0
3

tegel

Boring: 03

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, beigegrijs,
Edelmanboor, ongeroerd

0

braak

Boring: 04

0

0

Edelmanboor, tegel
Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, beigegrijs, Schep

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, matig
grindhoudend, grijsbruin, Schep

1

1

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, grijsroest, Schep

2
50

50

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, beigegrijs,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor
70

Leem, zwak zandig, groengrijs,
Edelmanboor
90

100

100

90

Leem, zwak zandig, groengrijs,
Edelmanboor, ongeroerd

Projectcode: 2017.0071
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Ottenhof
Projectnaam: Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp

100

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, roestgrijs, Edelmanboor,
ongeroerd

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: B. Jansen
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: 05

Boring: 06
0

0

grind

0

0

Schep, grind

grind
Schep, grind

20

1
50

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
bruingeel, Schep
50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
bruingeel, Schep

1
50

Leem, sterk zandig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, grijsbruin,
Edelmanboor

50

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
donkerbruin, Edelmanboor
Leem, zwak zandig, groengrijs,
Edelmanboor

90

100

100
110

100

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelgrijs,
Edelmanboor, ongeroerd

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelgrijs,
Edelmanboor, ongeroerd

Projectcode: 2017.0071
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Ottenhof
Projectnaam: Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: B. Jansen
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

BIJLAGE 4
TOETSING ANALYSECERTIFICATEN

BIJLAGE 5
ANALYSECERTIFICATEN

Lycens
T.a.v. R. Fieten
Postbus 336
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 13-Mar-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2017027874/1
2017.0071
Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp
06-Mar-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 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 werkdag 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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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 overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0071
Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp

Monsternemer
Monstermatrix

B. Jansen
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017027874/1
06-Mar-2017
13-Mar-2017/09:57
A,B,C
1/2

1

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

87.0

S

Organische stof

% (m/m) ds

1.8

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

97.9

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

4.5

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

30

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

3.7

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

7.5

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

4.2

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

29

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

36

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

5.8

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

MM BG

06-Mar-2017

Monster nr.

9428898

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
IBAN: NL71BNPA0227924525
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0071
Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp

Monsternemer
Monstermatrix

B. Jansen
Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017027874/1
06-Mar-2017
13-Mar-2017/09:57
A,B,C
2/2

1

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

1)

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

MM BG

06-Mar-2017

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
IBAN: NL71BNPA0227924525
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

9428898

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017027874/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9428898

01

1

0

50

0533888612

9428898

02

1

0

50

0533888608

9428898

03

1

3

50

0533872220

9428898

04

1

0

30

0533872226

Monsteromschrijving

MM BG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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 overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017027874/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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 overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017027874/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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 overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Lycens
Dhr. R. Fieten
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017.0071
Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170300513 versie 1
06-03-2017
06-03-2017
10-03-2017
1 van 2

Naam
MM BG Asbest
Datum monstername
06-03-2017
Monstersoort
Grond
Datum analyse
09-03-2017
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Boornr
1

Boornaam
MM FF 01-1

Begin diepte
0

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50

Barcode
AM14096035

Eenheid

Gemeten
85,2
11,1
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

5,5
-

5,5
-

%
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

5,5
5,5
-

5,5
5,5
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

5,5
5,5

5,5
5,5

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.
Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ds
ds
ds
ds
ds
ds

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving
Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Lycens
Dhr. R. Fieten
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017.0071
Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp
Fractie
> 16 mm
0
100

Fractie
8 - 16 mm
1242
100

Fractie
4 - 8 mm
2517
100

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Fractie
2 - 4 mm
935
100

Fractie
1 - 2 mm
865
20

V170300513 versie 1
06-03-2017
06-03-2017
10-03-2017
2 van 2

Fractie
0,5 - 1 mm
595
5

Fractie
< 0,5 mm
3270

Fractie
Totaal
9424

BIJLAGE 6
DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

BIJLAGE 6
blad 1 van 1

TOETSINGSCRITERIA

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007
(Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)).
Achtergrondwaarde:

deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer,
waarvoor geldt dat geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De
achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk voorkomende verhoogde gehalten in de
grond;

Streefwaarde:

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

Interventiewaarde:

deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de
bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze interventiewaarde is sprake van een sterke
(bodem)verontreiniging.

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

.1

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

.2

Laboratorium onderzoek
Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie.
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld.
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.
Standaard pakket bodem (nieuw):
• Lutum en organische stof
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Minerale olie
• PAK (10 VROM)
• PCB (7)
Standaard pakket grondwater (nieuw):
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Aromaten (BTEXN) en styreen
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
• Minerale olie

De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt.
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd.
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald.
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters.
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen
waaronder de BRL 2000 en AS3000
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Aanvrager: Lycens
Locatie: Oldenzaalsestraat 53, Denekamp
Behandeld door: C. Roeleveld
Bodemonderzoek:
Locatie: Oldenzaalsestraat 53
Naam onderzoek
Oldenzaalsestraat 53
Verk onderzoek NVN 5740

Oldenzaalsestraat 49
Verk onderzoek NVN 5740

Rapport Nummer

Adviesbureau

Datum

Conclusie

90220057

Nibag

-

geen belemmeringen
hypothese is juist
zw: licht puinhoudend
bg: PAK > S (puin)
og: gw: -

99.10.483

Twinnova

-

Hyp. onverdacht klopt. (Volgens
rapport verworpen: bg licht verontr.
met PAK's).
Bevoegd gezag moet beslissen over
nader onderz.
zw:puin, kool
bg:- (volgens rapport: PAK>s, nl.
0,47)
og:gw:-

Bron:
Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem.
Leges:
Op grond van de legesverordening Tubbergen/Dinkelland 2017 artikel 1.19.3 moet u leges betalen voor het op verzoek doen
van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 18,--.
De kosten voor deze bodeminformatie bedragen € 18,--.
Voor de betaling van de leges ontvangt u apart een nota. Op deze nota staat hoe u de leges moet betalen en hoe u hiertegen
bezwaar kunt maken.
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datum
14-2-2017
dossiercode 20170214-63-14627

Geachte heer/mevrouw Susan van Wijk,
U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Buitengebied herziening Oldenzaalsestraat 53, woningbouw
door gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid
dat de Normale procedure van het watertoetsproces moet worden doorlopen.
Watertoetsproces:
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele
proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is
geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het waterschap te betrekken bij het plan. Wij
verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid. Daarvoor kunt u contact opnemen
met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.
Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Hardenberg
gemeente Losser
gemeente Ommen

Dolf Peters d.peters@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Almelo
gemeente Borne
gemeente Hellendoorn
gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Dinkelland
gemeente Enschede
gemeente Tubbergen

Gerdrik Bruins g.bruins@vechtstromen.nl
●
●
●
●
●

gemeente Coevorden
gemeente Rijssen-Holten
gemeente Wierden
gemeente De Wolden
gemeente Hoogeveen

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Borger-Odoorn
gemeente Emmen
gemeente Twenterand
gemeente Midden-Drenthe

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Haaksbergen
gemeente Hengelo
gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.
Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan
de instanties die bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan
kennisgevingwro@vechtstromen.nl.
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 van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.

De WaterToets 2014
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Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belangen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.
Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van
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In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de
quickscan opnieuw te toetsen.
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1

INLEIDING

Econsultancy heeft van Bouwbedrijf Ottenhof opdracht gekregen voor het uitvoeren van een
quickscan flora en fauna aan de Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp.
In juni 2010 heeft Econsultancy een quickscan flora en fauna op de onderzoekslocatie uitgevoerd
(rapport 10035377 DINLYC.ECO1). Omdat het voorgaande onderzoek niet meer geldig is, is onderhavige quickscan uitgevoerd.
De quickscan flora en fauna heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en
diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde
status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.
Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000 gebieden,
houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen.
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2.1

GEBIEDSBESCHRIJVING
Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie (± 5.850 m²) ligt aan de Oldenzaalsestraat 53, circa 1,3 kilometer ten zuiden
van de kern van Denekamp. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.
Volgens de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het midden
van de onderzoekslocatie X = 264.680, Y = 487.900.

Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie is bebouwd met een pand dat in gebruik is geweest als restaurant Didgeridoo
Outback. Het pand staat meer dan vijf jaar leeg. Rond het pand is een braakliggend perceel met bomen aanwezig. Noordelijk en oostelijk van het perceel bevindt zich een bomenrij. Het pand heeft twee
etages en is voorzien van een geknikt pannendak. Op het dak is een aantal dakkapellen aanwezig.
Onder het pand bevindt zich een kelderruimte.
Aan de zuidzijde van het pand is een uitbouw in de vorm van een veranda aanwezig. Aan de zijde
van de Oldenzaalsestraat bevindt zich een oprit. De tuin is recent geruimd en verhoogt met een laag
zand, hierdoor is er geen bodembegroeiing aanwezig. Het snoeiafval is verzamelt in het zuidoostelijke
deel van de onderzoekslocatie.
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens
het veldbezoek.
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving.

Figuur 3. Bebouwing vanuit het noordwesten.

Figuur 4. Perceel vanuit het oosten.

Figuur 5. Snoeiafval zuidoostelijk gelegen op het perceel.

Figuur 6. Noordoostelijk deel van het
perceel.

Figuur 7. Houtwal aan zuidzijde van het
perceel.

Figuur 8. Bebouwing vanuit het zuidoosten.
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2.2

Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen

De initiatiefnemer is voornemens de huidige bebouwing te verwijderen en een nieuwe woning met
bijgebouwen te realiseren (zie figuur 9). Het landschap op de onderzoekslocatie wordt verrijkt met
inheemse beplanting zoals: zomereiken, beuken en kruidenvegetatie. De houtwal wordt verdicht met
streekeigen struweel. De bomen in het perceel worden zoveel mogelijk behouden.

Figuur 9. Landschapsplan onderzoekslocatie.
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ONDERZOEKSMETHODIEK

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.
Het veldbezoek is afgelegd op 22 februari 2017. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke
aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.
Vanwege de aanwezigheid van ondergrondse ruimten en een zolder is er met behulp van onder andere een zaklantaarn gezocht naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen, overige
zoogdieren en vogels.
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Overijssel opgevraagd.
Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) opgevraagd.
De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en
betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen
inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.
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OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van
potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soortgroepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel
een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:




het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het
behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies;
het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt grotendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mogelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én
voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen
waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.
4.1

Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng
beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden.
In bijlage 1 worden dit artikel nader toegelicht.
4.2

Soortenbescherming

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijfplaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt
beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt
geacht.
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;




soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);
soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);
andere soorten (artikel 3.10).

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.
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4.3

Gebiedenbescherming

Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of
er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden
behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.
4.3.1

Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora
en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en
fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland
ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1
miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura
2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheerplan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is
steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat
particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Nederlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000).
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten
projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van
soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de
soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).
Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergunningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en
afgegeven worden door de desbetreffende provincie.
4.3.2

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende
agrarisch gebied.
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:






bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee;
alle Natura 2000-gebieden.

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie
zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk,
genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk behoren.
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De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.
4.4

Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) word de regels nader
toegelicht.
Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2
Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling
aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de
houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na
het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in
het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.
Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de
herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrekking tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan
wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceelsgronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de
andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend
worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde
gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen
en een wijze van herplanten.
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5

AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met verspreidingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorkomen. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebied en verbindingroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen
plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.
5.1
5.1.1

Vogels
Broedvogels (nesten jaarrond beschermd)

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische buitengebied kunnen dit zijn: huismus, kerkuil, steenuil,
ransuil, sperwer, buizerd en roek. De buizerd en roek kunnen op voorhand worden uitgesloten doordat binnen de onderzoekslocatie geen nesten van deze soorten aanwezig zijn. De bomen konden
door de afwezigheid van een bladerdek goed worden gecontroleerd.
Huismus
De bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt voor huismus. Tijdens het veldbezoek
zijn geen huismussen op de onderzoekslocatie waargenomen. Door de leegstand van het pand is er
voor de huismus geen optimaal voedselaanbod aanwezig. Gelet op de geïsoleerde ligging van het
pand en het ontbreken van menselijke activiteit is het niet te verwachten dat huismus van het pand
gebruik maakt.
Kerkuil en steenuil
Volgens de verspreidings gegevens van de NDFF bevindt de onderzoekslocatie zich binnen het verspreidingsgebied van de kerkuil en de steenuil. De bebouwing op de onderzoekslocatie is door zijn
open en tochtige structuur ongeschikt als broedlocatie voor deze soorten. Tijdens het veldbezoek is
gezocht naar sporen in de vorm van nestmateriaal, uitwerpselen en braakballen, deze zijn niet aangetroffen. Gelet op het ontbreken van sporen in combinatie met de ongeschiktheid van de bebouwing is
het redelijkerwijs uitgesloten dat de kerkuil of de steenuil van de onderzoekslocatie gebruik maken.
Ransuil en Sperwer
De aanwezige bomen en omgeving zijn tijdens het veldbezoek gecontroleerd op sporen als
nest(resten), braakballen, uitwerpselen of plukplaatsen. Deze zijn niet aangetroffen. Het gebruik van
de onderzoekslocatie door deze soorten als nestplaats, wordt niet verwacht.
5.1.2

Overige broedvogels

De beplanting en het snoeiafval op de onderzoekslocatie kan broedgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals merel, zanglijster, roodborst, heggenmus en winterkoning. Binnen de bebouwing is
een merelnest waargenomen. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat
ze als zodanig in gebruik zijn. Overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn
te voorkomen (zie hoofdstuk 6).
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De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn
voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en
zwarte kraai. In de berk op het noordelijke deel van de onderzoekslocatie is een oude aantal spechtenholen aangetroffen (figuur 10). Het gaat hierbij om algemeen voorkomende soorten, die ook in de
directe omgeving voldoende broedgelegenheid hebben. Er zijn derhalve geen bijzondere ecologische
omstandigheden die rechtvaardigen dat de nesten van genoemde soorten op de onderzoekslocatie
een jaarrond beschermde status zouden moeten hebben.
5.2

Vleermuizen

Volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van
Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, rosse vleermuis,
laatvlieger, gewone
grootoorvleermuis,
franjestaart,
meervleermuis, Brandt's vleermuis en watervleermuis.
Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie
Het pand op de onderzoekslocatie is weinig geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Door de grote hoeveelheid ontbrekende dakpannen zijn de omstandigheden voor vleermuizen te tochtig. In het
pand bevinden zich geen toegankelijke spouwmuren of ruimtes achter betimmeringen waarvan
vleermuizen gebruik kunnen maken.
Onder het pand bevindt zich een kelderruimte.
Tijdens de quickscan is onderzocht of deze ruimte in gebruik kan zijn als winterverblijf. Om een
winterverblijfplaats aan te tonen of uit te sluiten
dient er tussen 1 december en 1 maart één veldbezoek uitgevoerd te worden. Het veldbezoek
van de quickscan is uitgevoerd binnen deze periode en omstandigheden. Tijdens het onderzoek
is de gehele kelderruimte met behulp van een
zaklamp onderzocht. Hierbij zijn geen vleermuizen aangetroffen. De kelder heeft een onstabiel
klimaat en staat, door meerdere tegen over elkaar staande kelderramen en deuren, bloot aan
Figuur 10. Kelderruimte.
tocht. Door de resultaten van het veldbezoek en
de omstandigheden in de kelderruimte, is de
kans op een winterverblijf zeer beperkt. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
De aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op geschikte holtes, spleten en/of
loshangend schorsdelen, die kunnen dienen als potentiële vaste rust- en verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. In een berk op het noordelijk deel van de onderzoekslocatie is een aantal
spechtenholen aangetroffen. De ruimtes van de holen staan bloot aan weersinvloeden, waardoor dit
geen optimaal verblijf voor vleermuizen zal vormen. Conform het landschapsplan kan de boom overigens worden behouden.
Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie
Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de directe invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve
invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden.
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Foerageerhabitat
De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis en laatvlieger om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen
ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving
is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig.
Vliegroutes
Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels,
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Mogelijk vormt
de Kampbeek een vliegroute voor vleermuizen, door de herinrichting van de onderzoekslocatie worden geen vliegroutes verstoord.
5.3

Overige zoogdieren

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de afgelopen 10 jaar binnen enkele kilometers
van de onderzoekslocatie de steenmarter en de veldspitsmuis waargenomen.
Streng beschermde soorten
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Deze soort komt in de omgeving
voor. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als
verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het
veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten, aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort. Bij intensief gebruik
van een locatie door deze soort zijn dergelijke sporen vrij eenvoudig aan te treffen. Gelet op het ontbreken ervan kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie niet in gebruik is door de steenmarter.
Na aanleiding van de quickscan flora en fauna uitgevoerd in 2010, is aanvullend onderzoek naar de
veldspitsmuis uitgevoerd. Met behulp van lifetraps is toen de aanwezigheid van veldspitsmuizen onderzocht, deze zijn toentertijd niet waargenomen. Door het ruimen en verhogen van de tuin is de kwaliteit van het habitat voor de veldspitsmuis veder afgenomen. Deze omstandigheden maken het onwaarschijnlijk dat de veldspitsmuis gebruik maakt van de onderzoekslocatie. Aanvullend onderzoek
wordt niet noodzakelijk geacht.
Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het
veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan
redelijkerwijs worden uitgesloten.
Licht beschermde soorten
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het
gaat daarbij om algemene soorten als konijn, egel, mol en rosse woelmuis. Door de voorgenomen
werkzaamheden bestaat de kans dat holen van konijnen worden vergraven (zie hoofdstuk 6).
5.4

Reptielen, amfibieën en vissen

Reptielen
Volgens gegevens van de NDFF is in de afgelopen 10 jaar binnen enkele kilometers van de onderzoekslocatie de beschermde levendbarende hagedis waargenomen.
Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op
de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig.
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De waarnemingen van de streng beschermde levendbarende hagedis, hebben naar verwachting betrekking op de nabij gelegen heidelandschap in natuurgebied “Dinkeldal boven en middeloop”. Deze
liggen op geruime afstand tot de onderzoekslocatie, waardoor de aanwezigheid van deze soort op de
onderzoekslocatie niet te verwachten is. Op de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig.
Amfibieën
Volgens gegevens van de NDFF valt de onderzoekslocatie binnen het verspreidingsgebied van de
volgende soorten: kamsalamander, kleine watersalamander, boomkikker, heikikker, bastaardkikker,
poelkikker, bruine kikker en gewone pad.
De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt landhabitat voor amfibieën. De verspreidingsgegevens,
van streng beschermde soorten zoals de heikikker, boomkikker, poel kikker en kamsalamander, hebben betrekking op natuurgebieden met geschikte wateren en poelen in de kleinschalige omgeving.
Incidenteel kunnen algemene soorten als bruine kikker en gewone pad beschutting vinden tussen de
beplanting en onder de snoeiafval ten oosten van de tuin. Voor de mogelijk te verwachten soorten
geldt een algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming (zie hoofdstuk 6).
Vissen
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten
beschouwing worden gelaten.
5.5

Ongewervelden

Libellen
Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming
genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veelal alleen in natuurgebied zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te verwachten.
Dagvlinders
Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectarplanten. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een
(deel)populatie van een beschermde vlindersoort.
Overige soorten
Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoorn, zijn niet
op de onderzoekslocatie te verwachten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving
van de onderzoekslocatie.
5.6

Vaatplanten

Aangezien de locatie geheel bestaat uit bebouwing, verharding en een verhoogde tuin is het niet te
verwachten dat er beschermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. De aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de
hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor een
bepaalde plant geschikt is. Vanwege de specifieke eisen die de meeste beschermde soorten stellen
aan de groeiomstandigheden zijn beschermde vaatplanten op de onderzoekslocatie niet te verwachten.
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6

TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming optreden of kan er sprake zijn van negatieve gevolgen
voor door de wetgever vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet natuurbescherming en
overige natuurwetgeving en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder
wordt beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing
van de ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet
mogelijk is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen en ontheffingen.
6.1
6.1.1

Broedvogels
Algemene broedvogels

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien
het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met
betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te
beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden
weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt
geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode
maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen.
Met betrekking tot het verwijderen van de aanwezige beplanting buiten het broedseizoen wordt geadviseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval
vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onverhoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd
dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen.
6.2

Algemene grondgebonden zoogdieren

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als
gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden
verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te
verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen
echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het
kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen
en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.
Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd.
Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die
door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen
dient daarom buiten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige
dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.
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6.3

Amfibieën

De werkzaamheden kunnen verstorend werken voor amfibieën die zich op de onderzoekslocatie bevinden. Door de werkzaamheden kunnen dieren gewond raken of worden gedood. Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen een
vrijstelling van de Wet natuurbescherming, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd.
Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de
aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van
individuen te voorkomen. Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en
andere materialen die door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen
van de materialen dient daarom buiten de gevoelige periode van winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.
6.4

Overige soort(groep)en

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van
de ingreep in dit geval niet aan de orde.
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7

TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING

Door het voorgenomen plan kan er sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is van
negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder wordt
beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien
van vergunningen.
7.1

Natura 2000

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Dinkelland”, bevindt
zich op circa 1,3 kilometer afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie (zie figuur 12).

Figuur 11. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van
een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, licht of depositie van stikstof. Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand (± 1,3 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de
plannen (sloop en woningbouw) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt niet noodzakelijk geacht.

Rapport 3652.001 versie D1

7.2

Natuurnetwerk Nederland

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt echter
wel in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen gebied bevindt zich circa 20 meter ten westen van de onderzoekslocatie. Het betreft “Dinkeldal
boven- en middenloop”. In figuur 13 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.

Figuur 12. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.

Initiatiefnemers van ingrepen binnen het Natuurnetwerk Overijssel dienen de effecten van de ingreep
op kernkwaliteiten en omgevingscondities te onderzoeken. De onderzoekslocatie ligt niet binnen het
Natuurnetwerk Overijssel. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland is derhalve niet noodzakelijk.
8

HOUTOPSTANDEN

Het is mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het verloren gaan van houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. In dat geval kan er
sprake zijn van een meldingsplicht en herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt beschreven of bij de voorgenomen ontwikkeling mogelijk sprake is van een meldingsplicht en herplantplicht conform artikel 4.3
van de Wnb. Verder wordt beschreven of vervolgstappen nodig zijn in kader van beschermde houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in het kader van de herplantplicht noodzakelijk is.
Op de locatie zijn houtopstanden aanwezig die vallen onder artikel 4.3 van de Wnb. De te vellen
houtopstanden zijn mogelijk gelegen buiten de door de gemeente vastgestelde grenzen van de bebouwde kom. Geadviseerd wordt om bij de gemeente na te vragen of op de te vellen houtopstanden
de meldingsplicht en herplantplicht van toepassing zijn.
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9

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van Bouwbedrijf Ottenhof een quickscan flora en fauna uitgevoerd
aan de Oldenzaalsestraat 53 te Denekamp.
Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten,
gebieden of houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde
status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.
De initiatiefnemer is voornemens de huidige bebouwing te verwijderen en nieuwe woning met bijgebouwen te realiseren.
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en
soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.
Tabel I.

Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen
Soortgroep

Geschikt
habitat

Ingreep
verstorend

Nader
onderzoek

Ontheffingsaanvraag

algemeen

ja

ja

nee

nee

Het verwijderen van nestgelegenheden en
snoeiafval buiten het broedseizoen uitvoeren.

jaarrond
beschermd

nee

nee

nee

nee

-

verblijfplaatsen

nee

nee

nee

nee

-

foerageergebied

nee

nee

nee

nee

-

vliegroutes

nee

nee

nee

nee

-

ja

mogelijk

nee

nee

Aandacht voor zorgplicht ten aanzien van
grondgebonden zoogdieren.

Amfibieën

minimaal

mogelijk

nee

nee

Aandacht voor zorgplicht ten aanzien van
amfibieën.

Reptielen

nee

nee

nee

nee

-

Vissen

nee

nee

nee

nee

-

Libellen en dagvlinders

nee

nee

nee

nee

-

Overige ongewervelden

nee

nee

nee

nee

-

Vaatplanten

nee

nee

nee

nee

-

Gebied
aanwezig

Ingreep
verstorend

Nader
onderzoek

Vergunningplicht

1,3 km

nee

nee

nee

-

20 m

nee

nee

nee

-

ja

nee

nee

nee

Navraag bij de gemeente of voor de te vellen
bomen een meldingsplicht of herplantplicht
geld.

Broedvogels

Vleermuizen

Grondgebonden zoogdieren

Gebiedsbescherming

Natura 2000
Natuurnetwerk Nederland
Houtopstanden

Econsultancy
Zwolle, 9 maart 2017
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
Zorgplicht
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om
minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te
worden vermeden.
Tabel II. Zorgplicht
Artikel 1.11. Zorgplicht
1.

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige
gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te
voorkomen, of
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

2.

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van
bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat
wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling
plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het
betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aangegeven.
Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;




soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);
soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);
andere soorten (artikel 3.10).

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht.
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Tabel III.

Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn
1.

Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of
nesten van vogels weg te nemen.
Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

2.
3.
4.
5.

Toelichting
Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief.

Tabel IV.

Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn

1.
2.
3.
4.
5.

Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.
Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Toelichting
Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het
verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de
overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd.
Soorten
Planten

drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis

Zoogdieren

bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat

Walvisachtigen

bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze
dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte
dolfijn

Vleermuizen

Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzerneus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale
vleermuis, watervleermuis

Amfibieën

boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad

Reptielen

dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis

Vissen

houting, steur

Vlinders

apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunisbloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje

Libellen

bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrombout, sierlijke witsnuitlibel

Insecten

brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, pijlstaart, vermiljoenkever

Overig

Bataafse stroommossel, platte schijfhoren
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn
appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandloper, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine
kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis,
fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, gr ote karekiet, grote
stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte
specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger,
kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe,
oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger,
putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slechtvalk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk,
tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern,
nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop,
zwartkopmeeuw

Vogels

Tabel V.

Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming

Artikel 3.10. Andere soorten
Het is verboden om:
1.
2.
3.

In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen.
De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk
te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Toelichting
Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen
in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren,
amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten
zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling op het landelijke.
Soorten
Dieren

Planten

Zoogdieren

aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis,
gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis,
ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*,
waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat*

Amfibieën

Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vi npootsalamander, vuursalamander

Reptielen

adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang

Vissen

beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal

Dagvlinders

aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparelmoervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder,
iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spiegeldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren
maan

Libellen

beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel,
Kempense heidelibel, speerwaterjuffer

Overige
soorten

Europese rivierkreeft, vliegend hert

akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren,
blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode
wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel,
getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje,
grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs,
kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood
peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steenbraam
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het
Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van
bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
Houtopstanden
De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.
Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opgenomen in tabel VI.
Tabel VI.

Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming

Artikel 4.1

De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op:
a)
Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
b)
Houtopstanden op erven of in tuinen;
c)
Fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d)
Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
e)
Kweekgoed;
f)
Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden bestaande uit wilgen en populieren;
g)
het dunnen van een houtopstand;
h)
uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie
van houtige biomassa, indien zij:
1.
ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
2.
bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee
meter, en
3.
zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Artikel 4.2

1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten.
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Artikel 4.3 lid 1 en
2

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of
hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde
wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand.
De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is
aangeslagen.

Artikel 4.4 lid 1

De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op:
het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd
overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode.
het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het
kader van natuurontwikkeling en -beheer

Artikel 4.5
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Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplanting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels.

Bijlage 2

Verklarende woordenlijst

Externe werking
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied,
ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.
Expert Judgement
Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring.
Foerageerhabitat
Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.
Foerageren
Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).
Functioneel leefgebied
Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of
verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te leggen en jongen groot te brengen.
Gunstige staat van instandhouding
Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de
soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype.
Habitat
Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en
levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven,
groeien en zich voortplanten.
Kraamverblijfplaats
Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel
kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun oplopen tot meerdere honderden exemplaren.
Landschappelijk inpassingsplan
Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling
past in het landschap.
Landhabitat
Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik
van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of opgaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.
Mitigerende maatregelen
Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren.
Omgevingscheck
Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die
door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen.
Ontheffing
De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze
kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde
voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.
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Paarverblijfplaats
Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te
paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken.
Projectplan
Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan
individuen wordt voorkomen.
Populatie
Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïsoleerd is van andere zulke groepen.
Rode Lijst
Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk
wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud
te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten.
Significant negatief effect
Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000gebied dreigen te worden aangetast.
Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel
vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudingsdoelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten,
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten.
Voortplantingsplaats of rustplaats
Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbescherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.
Vliegroute
Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.
Winterverblijfplaats
Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar
koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of
enkele individuen.
Zomerverblijfplaats
Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes gebruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes.
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