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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Algemeen
Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Hengelosestraat 6-8 in
Deurningen. Op het perceel is horecaonderneming Frans op den Bult (hierna: initiatiefnemer)
gevestigd. Om het naastgelegen bos aantrekkelijker te maken voor bezoekers van de
horecaonderneming én de natuurwaarden te versterken is het wenselijk het bos anders in te
richten en een extra parkeerterrein aan te leggen. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk. Met dit bestemmingsplan wordt dit mogelijk gemaakt.

1.2 Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bosperceel naast het adres Hengelosestraat 6-8
te Deurningen, de horecaonderneming Frans op den Bult. Het plangebied is gelegen in het
buitengebied van de gemeente Dinkelland op circa 1,8 kilometer ten zuidoosten van
Deurningen en circa 0,5 kilometer ten noorden van de kom van Hengelo. Kadastraal staat het
perceel bekend als gemeente Weerselo, sectie M, nummer 3468. In figuur 1.1 is de ligging van
het plangebied weergegeven.

Deurningen
Oldenzaal

Hengelo

Figuur 1.1: Ligging plangebied
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1.3 Geldende bestemmingen
Voor het plangebied van 5,8 ha. geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied, A1 zone'. Dit
bestemmingsplan is op 16 december 2014 door de gemeenteraad van Dinkelland vastgesteld.
Zie figuur 1.2 voor een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan, waarin
het plangebied rood omlijnd is.
De verschillen met het nieuwe bestemmingsplan zijn de verschuivingen van de
enkelbestemmingen ‘Bos’ en ‘Agrarisch’ over het perceel. Naast de bestaande parkeerplaats van
de horercavoorziening is een nieuw bestemmingsvlak ‘Horeca’ opgenomen, met de
functieaanduiding ‘parkeerterrein’. De gebruiksmogelijkheden binnen de bestemmingen komen
overeen met de mogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan.

bestemming
‘Agrarisch’

Frans
op den Bult
bestemming
‘Bos’

Afbeelding 1.2: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied, A1-zone'

1.4 Leeswijzer
In deze toelichting op het bestemmingsplan wordt de voorgenomen ontwikkeling beschreven
en getoetst aan de geldende beleidskaders en relevante omgevingsaspecten. Daartoe wordt na
deze inleiding in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 3 ingegaan op het nationale, provinciale en gemeentelijke beleid. Hoofdstuk 4 bevat
de toets aan de verschillende omgevingsaspecten zoals natuur. In hoofdstuk 5 wordt er een
toelichting op de regels gegeven. Tot slot bevat hoofdstuk 6 informatie over de economische en
maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
2.1 Bestaande situatie
De horecaonderneming Frans op den Bult aan de Hengelosestraat 6-8 te Deurningen is al
decennialang een begrip in de omgeving. Verschillende generaties van exploitanten hebben
gezorgd voor een goedlopend bedrijf met een restaurant, hotel, zalencentrum en
cateringmogelijkheid. Bijna ieder jaar wordt er wel iets aan-, op- of bijgebouwd. Naast
incidentele bezoekers is de onderneming een vaste stek voor chauffeurs van vrachtwagens. Aan
de overzijde van de Vliegveldstraat is een ruime parkeergelegenheid voor vrachtwagens.
Binnenkort starten de werkzaamheden voor het verbreden van Vliegveldstraat, inclusief de
aanleg van een voetgangerstunnel onder de Vliegveldstraat.
Het naastgelegen bosperceel met weide is in de loop der jaren in het bezit gekomen van de
initiatiefnemer. Het grenst direct aan de parkeerplaats van het horecacomplex en is aan drie
zijden ingesloten door de Rijksweg A1, Vliegveldstraat en Hengelosestraat.
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Figuur 2.1: Vogelvluchtfoto van planlocatie aan Hengelosestraat, Vliegveldstraat en Rijksweg A1.

Het bos bestaat gedeeltelijk uit larix en diverse loofbomen. Langs de noordoostzijde is een
houtwal. Het bos aan de zuidoostzijde is grotendeels gekapt. Tevens loopt een onverharde weg
van het zuidwesten naar het noordoosten, tot het noordoostelijke weiland.

2.2 Gewenste situatie
De intiatiefnemer heeft recentelijk een inrichtingsplan voor het bosperceel op laten stellen (zie
figuur 2.2 en bijlage 1). Dit is het uitgangspunt voor dit bestemmingsplan. De intentie van het
initiatief is drieledig:
-

om het bos beter toegankelijk te maken voor recreanten
van Frans op den Bult en passanten;
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-

betere mogelijkheden voor tijdelijke activiteiten;
versterking van de natuurwaarden in het gebied.

Met de nieuwe plannen verwacht de initiatiefnemer opnieuw goed in te kunnen spelen op de
wensen van de klanten. Daarnaast wordt een wens vervuld om de onderneming beter te
situeren in de natuurlijke omgeving.

Figuur 2.2: Uitsnede uit het inrichtingsplan voor het Landgoed op den Bult (bron Bijkerk c.s.).

Bezoekers van de horecaonderneming én passanten kunnen in de toekomst een wandeling
maken over het Landgoed op den Bult, eventueel met een hond. Bezoekers met de auto die
niet direct binnen willen komen kunnen hun auto parkeren op de nieuwe parkeerplaats aan de
Vliegtuigstraat.
De nieuwe, ronde weide kan incidenteel gebruikt worden voor kleinschalige evenementen. De
catering en andere fasciliteiten kunnen geleverd worden door de naastgelegen voorziening.
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Hoofdstuk 3

Beleid

3.1 Rijksbeleid
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld, waarmee
het huidige ruimtelijke en mobiliteitsbeleid in werking is getreden. In de structuurvisie schetst
het Rijk ambities voor Nederland in 2040. Naast de ambities met betrekking tot de ruimtelijke
ordening wordt ook ingegaan op de bijbehorende bestuurlijke verantwoordelijkheden. Iedere
bestuurslaag, het Rijk, de provincies en gemeenten, kent haar eigen verantwoordelijkheden.
Vanuit nationaal perspectief betekent dit dat er een aantal belangen zijn benoemd die van
nationaal belang worden geacht. Daarbij kan in algemene zin worden gedacht aan belangen
met betrekking tot mainports, de rivieren of de kustbescherming. Voor Oost-Nederland
(Overijssel, Gelderland) gaat het om de volgende nationale belangen:
• Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (wegen,
spoorwegen en vaarwegen) die door Oost-Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve
van de Mainports Rotterdam en Schiphol. Hiervoor wordt onder meer een MIRT-onderzoek
naar het goederenvervoer over spoor op de lange termijn uitgevoerd, evenals het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer;
• Versterking van de primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma) en het
samen met decentrale overheden uitvoeren van het gebiedsgerichte deelprogramma Rivieren
van het Deltaprogramma ten behoeve van het formuleren van een integrale strategie voor
het rivierengebied. In Oost-Nederland gaat het deelprogramma Rivieren over de Waal,
Neder-Rijn, Lek, IJssel en IJssel-Vechtdelta;
• Het samenwerken met decentrale overheden in de generieke deelprogramma's Veiligheid,
Zoet water en Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma;
• Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000gebieden (zoals de Veluwe);
• Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door
het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet en het
buisleidingennetwerk.
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de structuurvisie heeft het Rijk op basis
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), verschillende besluiten waarmee dat mogelijk is. Om
een directe doorwerking van nationale belangen te behalen zijn deze veelal opgenomen in het
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die nodig zijn
om het vigerende ruimtelijk beleid te borgen.
Voorliggend bestemmingsplan betreft een relatief kleinschalige ontwikkeling en biedt de
mogelijkheid een bestaand bosperceel anders in te richten. Het rijksbeleid laat zich niet specifiek
uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het initiatief raakt geen rijksbelangen zoals
opgenomen in de SVIR. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het
rijksbeleid.
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3.2 Provinciaal beleid
3.2.1 Omgevingsvisie & -verordening Overijssel (2013)
Op 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Overijssel vastgesteld. In deze
beleidsnota presenteert de provincie het provinciale beleid, de provinciale belangen en de wijze
waarop uitvoering wordt nagestreefd. De provinciale verordening wordt daarbij ingezet om
provinciale belangen juridisch te borgen. De verordening bevat daarom dan ook geen nieuwe
beleidskaders. Op 3 juli 2013 hebben Provinciale Staten de actualisatie van de Omgevingsvisie
Overijssel vastgesteld. Deze actualisatie richt zich alleen op de volgende onderwerpen:
1
2
3
4
5
6
7
8

Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur (EHS/Natura2000/PAS);
Streefbeeld Wegencategorisering;
Windenergie (rol provincie);
Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden
(LOG's);
Kantorenbeleid;
Definitie van lokaal gewortelde bedrijvigheid;
Ruimtelijke reserverings gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.;
Aanpassing verordening op basis van eerder uitgevoerde evaluatie.

De beleidsnota bevat de visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Overijssel tot
2030. Daarbij wordt aangegeven welke ambities en doelstellingen van provinciaal belang zijn
en op welke wijze deze gerealiseerd zullen worden. De provincie heeft daarbij een
uitvoeringsmodel vastgesteld, waarmee kan worden bekeken of een plan in lijn is met het
provinciale beleid. Daarvoor wordt het plan getoetst aan de generieke beleidskeuzes, het ter
plaatse geldende ontwikkelingsperspectief en de lokale gebiedskenmerken. Zie onderstaande
afbeelding 3.1.

Afbeelding 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Provincie Overijssel)
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Generieke beleidskeuzes
Bij de generieke beleidskeuzes gaat het om keuzes van de Europese Unie, het Rijk of de
provincie. Het zijn keuzes die bepalend zijn voor het wel of niet toelaten van ontwikkelingen.
Hierbij kan worden gedacht aan het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, maar ook
aan reserveringen voor waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurontwikkeling, externe veiligheid,
etc.
Het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Nationale
Landschappen worden in de provinciale verordening gedefinieerd als de "door het Rijk
aangewezen en globaal begrensde gebieden met (inter)-nationaal zeldzame of unieke
landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee cultuurhistorische en natuurlijke
kenmerken". De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente zijn:
1
2
3

het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen;
de grote mate van kleinschaligheid;
het groene karakter.

Conform de verordening mogen bestemmingsplannen binnen het Nationaal Landschap
Noordoost-Twente alleen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken als die bijdragen aan het
behoud of de ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Aan voorliggend plan ligt een
landschappelijk inrichtingsplan ten grondslag waaruit blijkt dat het plan recht doet aan het
groene karakter van het gebied. Een nieuw bosgedeelte sluit in de toekomst aan op het
bestaande bos, van initiatiefnemer en naastgelegen percelen; een open gedeelte wordt in het
bos gecreëerd tegen de bestaande bebouwing. De ontsnippering betekent een verbetering in
een opgedeeld gebied door de aanleg van de snelweg A1, spoorlijn en bedrijventerreinen.
Geconcludeerd wordt dat met voorliggend plan de kernkwaliteiten van het Nationaal
Landschap Noordoost-Twente worden behouden.
Voor het overige geldt dat het plan niet is gelegen in één van de genoemde
reserveringsgebieden. Het plan is in lijn met de generieke beleidskeuzes van de provincie
Overijssel.

Ontwikkelingsperspectieven
Met de ontwikkelingsperspectieven geeft de provincie richting aan wat waar ontwikkeld zou
kunnen worden. Daartoe is in de omgevingsvisie een spectrum van zes
ontwikkelinsperspectieven beschreven voor de groene en de stedelijke omgeving. De
ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend om flexibiliteit voor de toekomst te hebben.
Het plangebied ligt in het “Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte - Mixlandschap”,
met een beleidsaanduiding over een noordoostelijk en zuidelijk gedeelte van
“Buitendijksgebied, beekdal- of veenweidegebied”. Zie ook afbeelding 3.2.
Het ontwikkelingsperspectief betekent dat er voldoende ruimte is voor landbouw,
landschapsontwikkeling, natuur, cultuurhistorie, vrije tijd, wonen en overige bedrijvigheid,
volgens de gebiedskenmerken.
Met de beleidsaanduiding “Buitendijks, beekdal- of veenweidegebied” wordt gedoeld op
gebieden met een veenpakket in de ondergrond en/of laaggelegen gebieden langs waterlopen.
Ontwatering hoeft niet dieper dan nodig is voor gebruik als grasland.
Voorliggend plan bestaat met name uit het concentreren van het bos en recreatief gebruik
mogelijk maken naast bestaande bebouwing. Dit past binnen het hierboven benoemde
ontwikkelingsperspectief. Er vindt geen noemenswaardig grondverzet of wijziging van de
grondwaterstand plaats.
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Afbeelding 3.2: Ligging deelgebied t.o.v. ontwikkelingsperspectieven (Atlas Overijssel)

Gebiedskenmerken
Voor het plangebied zijn de volgende gebiedskenmerken van toepassing:
•
•
•
•

Natuurlijke laag: zandgebieden, dekzandvlakte en ruggen
Laag van het agrarisch cultuurlandschap: jonge heide- en beekontginningslandschap
Stedelijke laag: n.v.t.
Lust- en leisurelaag: n.v.t.

De genoemde gebiedskenmerken en daarbij behorende provinciale ambities zijn richtinggevend
geweest bij de vormgeving van het erf en de landschappelijke inpassing van deze ontwikkeling.
Zie hiervoor ook bijlage 1. Geconcludeerd wordt dat met voorliggend plan op positieve wijze
wordt bijgedragen aan de ter plaatse geldende gebiedskenmerken.
Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur.
De ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur.’ Is op 12 april 2017 vastgesteld door
Provinciale Staten en vanaf 1 mei van kracht geworden. De Omgevingsverordening Overijssel
2017 is een vertaling van de Omgevingsvisie in bindende regels.
De provincie toetst nieuwe bestemmingsplannen aan de Omgevingsverordening. In dit geval is
artikel 2.8 van de Omgevingsverordening relevant: regels voor ‘bos en natuur buiten het NNN
(voorheen EHS)’.
Bijlage 9 van dit bestemmingsplan gaat in op de toetsing en concludeert dat er sprake is van
een noodzakelijke ‘kleinschalige ontwikkeling’ en dat wordt voldaan aan de voorwaarden.
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Toetsing aan beleidskader
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke
ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in
de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

3.3 Gemeentelijk beleid
3.3.1 Bestemmingsplan 'Buitengebied, A1-zone'
Zoals gesteld in paragraaf 1.3 geldt voor de Hengelosestraat 6-8 het bestemmingsplan
'Buitengebied, A1-zone”.
Ter plaatse van de nieuwe open ruimte in het bos, inclusief parkeervoorziening, is de
bestemming 'Agrarisch' toegekend. Ter compensatie wordt terrein met de vigerende
bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd naar ‘bos’. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk.
Op 19-2-2016 is een principeverzoek ingediend voor wijziging van het bestemmingsplan. Dit
verzoek is meerdere keren aangevuld en gewijzigd. Met een brief van 22-12-16 heeft het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland (zie bijlage 2) positief
gereageerd op het verzoek en zich bereid verklaard om in principe medewerking te verlenen
aan het verzoek.
Als onderbouwing van de bestemmingsplanherziening is een landschappelijk inrichtingsplan
opgesteld (zie bijlage 1). Hiervoor is advies gevraagd aan het Q-team Dinkelland-Tubbergen
(Landelijk Gebied), zoals bepaald in de regeling Kwaliteitsimpuls Groen Omgeving (KGO).
Toetsing aan beleidskader
Op 19-10 en 16-11 in 2016 is het Q-team bij elkaar geweest ter bespreking van het plan voor
Frans op den Bult (zie bijlage 3). Het Q-team heeft geen bezwaren tegen het verschuiven van
de boskamers naar de nieuwe ronde ruimte. Daarnaast worden adviezen gegegeven op
detailniveau.
Gelet op het feit dat het plan voldoet aan de overige voorwaarden van de gemeente Dinkelland
in haar ruimtelijk beleid (zie paragraaf 3.3.2 tot en met 3.3.6) kan geconcludeerd worden dat
een bestemmingsplanherziening in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid.

3.3.2 Structuurvisie Dinkelland (2013)
De gemeenteraad van Dinkelland heeft in de vergadering van 10 september 2013 de
structuurvisie Dinkelland gewijzigd vastgesteld. Een kennisgeving hiervan is geplaatst in de
Staatscourant van dinsdag 17 september 2013. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van het
gemeentelijke ruimtelijk beleid. De nota vormt daarmee een integrale ruimtelijke en functionele
toekomstvisie voor de gemeente Dinkelland voor de periode tot 2020. In algemene zin wil de
gemeente zich profileren als een toeristisch agrarische gemeente. De daarbij behorende
kenmerken zijn:
• Kleinschaligheid;
• Twents landschap;
• Ruimte voor de boer;
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• Versterken toeristische sector;
• Wonen en (be)leven.
Het plangebied ligt in het buitengebied ten zuidoosten van de kern Deurningen. Op de kaart
behorende bij de structuurvisie ligt het plangebied in 'Buitengebied, deelgebied 3 Zuid'. Voor
dit deelgebied zijn de volgende hoofdlijnen opgenomen:
•
•
•
•
•

Ontwikkeling groene bufferzone;
Ontwikkeling A1-zone en omgeving;
Versterken waterparel;
Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure “Lonnekermee”;
Ontwikkeling vliegveld Twente / Area Development Twente.

In de visie wordt ingegaan op de ambitie om het landschap beter beleefbaar te maken vanaf de
snelweg A1. Mogelijk wordt de omgeving voorgedragen als snelwegpanorama in het kader van
de Nationale Landschappen. Dit zou ook passen bij de Omgevingsvisie Overijssel.
Concreet betekent dit voor de locatie dat gestreefd wordt naar bundeling van bosgebieden en
het wegplanten van het tankstation aan de A1 en parkeerterrein voor vrachtwagens.

Afbeelding 3.3: Ligging plangebied op plankaart Structuurvisie Gemeente Dinkelland

Een groene buffer (aaneengesloten groene zone) moet tegengaan dat Deurningen wordt
ingekapseld door Hengelo.
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Toetsing aan beleidskader
Met voorliggend plan wordt een verplaatsing van een bos en de aanleg van een nieuw
parkeerterrein mogelijk gemaakt. Daarmee wordt het aaneengesloten bosgebied versterkt en
komt het tankstation nog minder in het zicht vanaf de Hengelosestraat.
In een landschappelijk inpassingpslan is aangetoond dat het plan in lijn is met het beleid uit de
gemeentelijke structuurvisie.

3.3.3 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) biedt ruimte aan grootschalige
uitbreidingen en ontwikkelingen in het buitengebied, onder de voorwaarde dat er tegelijkertijd
wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De kwaliteitsimpuls is van
toepassing op ontwikkelingen die niet in het geldende bestemmingsplan passen. KGO is een
instrument om ruimtelijke kwaliteit te realiseren en meer mogelijkheden te bieden tot
maatwerk. In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen een basisinspanning en de
kwaliteitsimpuls. Dit onderscheid komt voort uit de omgevingsvisie van de provincie Overijssel.
Hierin staat het volgende: "Bij grootschalige ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van het
bestaande) wordt naast een investering in de ontwikkeling zelf, tegelijkertijd geïnvesteerd in de
omgevingskwaliteit (aanvullende inspanning)".
De gewenste ontwikkeling is niet mogelijk op basis van de regels van het bestemmingsplan
‘Buitengebied A1-zone’ en het gemeentelijke beleid. Daarom is verzocht om een
landschappelijk inpassingsplan. Zodra sprake is van een grootschalige ontwikkeling, geldt een
meer gebiedsgerichte benadering. De KGO is dan van toepassing, náást de basisinspanning.
Dat geldt voor nieuwe functies en grootschalige uitbreiding van bestaande functies in het
buitengebied.
In het KGO-beleid is bepaald wanneer er sprake is van een kleinschalige of een grootschalige
ontwikkeling. In de gevallen waarbij medewerking kan worden verleend aan een ontwikkeling
welke in het bestemmingsplan zijn geregeld, hetzij bij recht, hetzij met toepassing van een
afwijking, dan geldt deze ontwikkeling in principe als een ontwikkeling met een kleinschalige
impact en hoeft er geen KGO te worden geleverd en kan er worden volstaan met de
basisinspanning.
Is er wél een bestemmingsplanprocedure nodig, zoals in dit geval, dan is er sprake van een
ontwikkeling met een grootschalige impact. Hierbij is opgemerkt dat partiële wijzigingen
evenwel dusdanig beperkt zijn qua impact dat het reëel is deze niet onder de reikwijdte van de
KGO te laten vallen, tenzij hogere regelgeving anders voorschrijft.
Door een onafhankelijk taxateur (zie bijlage 5) is aangetoond dat de interne uitwisseling van
landbouwgrond tegen bosgrond geen waardeverandering van het geheel object tot stand
brengt. Met andere woorden de interne uitwisseling van landbouwgrond tegen bosgrond heeft
geen invloed op de waarde van het gehele object.
De private parkeerplaats is niet nodig voor naastgelegen horecagelegenheid. Bij een
denkbeeldige verkoop van het restauarant is het nieuwe parkeerterrein niet benodigd en heeft
dus voor een redelijk handelende marktpartij geen meerwaarde. Het parkeerterrein blijft
onderdeel uitmaken van een NSW-landgoed en is daardoor, in verband met genoten
belastingvoordeel, niet meer los verkoopbaar. De aanleg brengt ook aanzienlijke kosten met
zich mee.
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Toetsing aan beleidskader
De ontwikkeling van het Landgoed op den Bult aan de Hengelosestraat 6-8 te Deurningen
bestaat uit het verplaatsen van bos en de aanleg van een nieuw parkeerterrein. De ontwikkeling
valt in principe niet binnen de bevoegdheden van een wijziging zoals deze in het
bestemmingsplan 'Buitengebied A1-zone’ is opgenomen. De ontwikkeling moet beschouwd
worden als een grootschalige ontwikkeling en valt daarom onder de reikwijdte van de KGO.
De basisinspanning (landschappelijk inpassingsplan, bijlage 1) is verricht.
Uitgesloten wordt dat na een bestemmingsplanwijziging en aanleg van parkeerterrein de
aanlegkosten een waardevermeerdering van het perceel zou overtreffen. Daarom is nadere
compensatie niet nodig.
Op 19-10 en 16-11 in 2016 is het Kwaliteits- of Q-team bij elkaar geweest ter bespreking van
het plan voor Frans op den Bult (zie bijlage 3) met als formeel kader het beleidsdocument KGO.
Het Q-team heeft geen bezwaren tegen het verschuiven van de boskamers naar de nieuwe
ronde ruimte. Daarnaast worden adviezen gegegeven op detailniveau. Het plan is daarop
aangepast.
Aldus voldoet het plan onder bepaalde voorwaarden aan de Kwaliteitscriteria Groene
Omgeving.

3.3.4 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Dinkelland is vastgesteld op 2
september 2008 en is een gemeentelijke uitwerking van het LOP Noordoost Twente en
Twenterand.
Het hoofddoel van het landschapsontwikkelingsplan is het formuleren van de gewenste
ontwikkelingsrichting voor het landschap voor de komende 10 jaar. Het is de bedoeling dat het
LOP een bijdrage levert aan:
•
•
•
•

behoud, herstel, versterking en vernieuwing van landschappelijke kwaliteiten;
een vitaal en veerkrachtig landschap;
een gezamenlijke aanpak;
stellen van landschappelijke randvoorwaarden ten aan zien van ontwikkelingen.

Het LOP wil in de eerste plaats de mogelijkheden laten zien. Het zegt niet wat niet mag of wat
direct moet, want het LOP heeft immers geen juridische status. Het LOP heeft hierdoor geen
beperkende werking op de bestaande functies in het gebied, zoals landbouw, recreatie, wonen
en werken. De landschappelijke eenheden zijn opgebouwd uit verschillende deelgebieden met
ieder hun eigen karakteristieken en gewenste ontwikkeling. De verschillen in gewenste
ontwikkeling en het onderscheid in deelgebieden komen voort uit de verschillen tussen
landschapstypen.
Toetsing aan beleidskader
In het oude cultuurlandschap rond Deurningen liggen de boerderijen in onregelmatige groepen
langs grote essen. Het toekomstbeeld ten noorden, oosten en westen van Deurningen is een
agrarisch cultuurlandschap dat gekenmerkt wordt door een rijke kleinschalige verweving van
natuurlijke elementen (een groen-blauwe dooradering). De opgaven van het LOP is
voornamelijk gericht op behoud en versterking van dit karakter van het oude agrarische
cultuurlandschap.
Met de wijziging van de open en gesloten delen van het bos wordt het oude agrarische
cultuurlandschap niet aangetast. Door de dominante, zware infrastructuur rond het plangebied
is van agrarische activiteiten weinig sprake. De ontwikkelingen zorgen voor klustering van de
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groenstructuur en ondersteunen daarmee de herkenbaarheid.
Het beoogde plan past binnen de kaders die gesteld zijn in het LOP. Het plan is voorzien van
een landschappelijke inpassing. Voorliggend plan past daarmee binnen het beleid uit het LOP.

3.3.5 Nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de omgevingskwaliteit is vastgelegd in de ‘Nota
Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen' (vastgesteld 24 mei 2016). De nota bevat de
welstandscriteria waaraan bouwaanvragen en inrichtingsplannen getoetst worden. Afhankelijk
van de waarde van een gebied en de gemeentelijke ambitie zijn de criteria meer of minder
streng.
Op de kaart van de Nota Omgevingskwaliteit kent het gebied de kwalificatie ‘Niveau
Bijzonder’. In het plan is geen bebouwing voorzien. Voor het plan is wel een nieuw
bestemmingsplan noodzakelijk. Daarvoor is advies gevraagd aan het Q-team. Het Q-team is
een adviesorgaan van de gemeente. Het Q-team behandelt plannen die afwijken van de
bestaande karakteristiek ter plekke.
Toetsing aan beleidskader
Op 19-10 en 16-11 in 2016 is het Q-team bij elkaar geweest ter bespreking van het plan voor
Frans op den Bult (zie bijlage 3). Het Q-team heeft geen bezwaren tegen het verschuiven van
de boskamers naar de nieuwe ronde ruimte. Daarnaast worden adviezen gegegeven op
detailniveau.

3.3.6 Casco-benadering in Noordoost-Twente
De gemeenteraad van Dinkelland heeft in zijn vergadering van 10 juli 2012 de beleidsnota
'Casco-benadering in Noordoost-Twente' vastgesteld. Deze nota bevat een generieke methode
om vorm te geven aan het behoud en de ontwikkeling van het Nationaal-Landschap in
Noordoost-Twente. Hiertoe is in het beleid een instrument opgenomen waarmee gemeenten en
initiatiefnemers op voorhand duidelijkheid kunnen verkrijgen over het verwijderen, verplaatsen
of ontwikkelen van landschapselementen bij toekomstige ontwikkelingen. Daartoe is per
landschapstype bepaald of een daarin voorkomend landschapselement onderdeel is van de
kenmerkende structuur van dat landschap, het casco, of niet. Daarnaast zijn richtlijnen
geformuleerd voor de versterking van het landschap. In de beleidsnota wordt de Kuiperberg als
pilotproject uitgelicht.
Uit de casco-kaart Noordoost Twente blijkt dat grote delen van de planlocatie behoren tot een
cascogebied. In onderstaande afbeelding is zichtbaar dat de groene gebieden onderdeel
uitmaken van het cascogebied.
Om een goede landschappelijke inpassing te waarborgen is een landschappelijk inrichtingsplan
opgesteld. In de nieuwe situatie wordt het bos versterkt aan de noordzijde. Het inrichtingsplan
is als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels van het bestemmingsplan. Op deze
wijze wordt gegarandeerd dat de inrichting conform het erfbeplantingsplan wordt aangelegd en
onderhouden.
Als voorwaarde is gesteld dat een onafhankelijk landschapsbureau advies moet geven dat het
verwijderen en compenseren van de houtwal past binnen de principes en bouwstenen van de
cascobenadering. Hiervoor is een advies opgesteld door landschapsarchitect Bijkerk (zie bijlage
4).
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Figuur 3.4: Uitsnede casco-kaart

Toetsing aan beleidskader
Uit het advies van het onafhankelijk landschapsbureau blijkt dat het verwijderen en
compenseren van de houtwal binnen de principes en bouwstenen van de casco-benadering
past.
Er worden geen lijnelementen verwijderd en er dienen daarom geen vervangende maatregelen
te worden genomen.
De bosgebiedjes liggen formeel wel in het cascobeleid maar zijn groter dan 0,5 ha. In het plan
voor het landgoed wordt verwezen naar de opgestelde plannen voor verwijderen van bos dat
op een andere locatie in het plangebied evenredig wordt gecompenseerd.
Ten aanzien van de “Cascobenadering in Noordoost Twente” zijn dus geen belemmeringen
voor dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4

Omgevingsaspecten

4.1 Inleiding
Conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt bij een bestemmingsplan
een toelichting gegeven op de relatie tussen de voorgenomen ontwikkeling en relevante
milieuaspecten. Voor het merendeel van de diverse milieuaspecten is specifieke regelgeving
opgesteld (bodem, geluid, water, flora- en fauna, etc.). Toch is er bij de vaststelling van een
bestemmingsplan sprake van een aanvullende werking, omdat met het bestemmen van
gronden ook richting gegeven kan worden aan de uitvoering van het milieubeleid. Uiteraard
geldt ook hier het uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van een goede ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk zal daarom per milieuaspect de relatie tot de voorgenomen ontwikkeling
worden beschreven.

4.2 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een
belangrijke wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een m.e.r.beoordelingsprocedure moet worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst
is niet toereikend. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de grenswaarden ligt, dient
op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling te worden
vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu kunnen worden
uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig.
In het kader van de wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld over de vraag
hoe moet worden vastgesteld of een activiteit met een omvang onder de drempelwaarde toch
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. In de handreiking is opgenomen dat
voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst en die
een omvang hebben die beneden de drempelwaarden liggen een toets moet worden
uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets
wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. Uit deze toets kunnen twee conclusies
volgen:
• belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten of;
• belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten.
In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.(-beoordelings)-plichtig in het andere geval dient
een m.e.r.- beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden
gevolgd. De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan
de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling.
Toetsing
Voor voorliggend plan is bezien of deze m.e.r.(-beoordelings)-plichtig is. Voor dit
bestemmingsplan geldt geen m.e.r.-plicht omdat:
• de activiteiten niet voorkomen in onderdeel C of onderdeel D van de bijlage van het Besluit
milieueffectrapportage;
• voor het bestemmingsplan is niet gelegen in een kwetsbaar gebied zoals Natura 2000
Uit voorliggende toelichting blijkt overigens dat het plan niet leidt tot belangrijke nadelige
milieueffecten.
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4.3 Milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering.
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als
wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden
van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge
afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.
Milieuzonering heeft twee doelen:
• het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere
gevoelige functies;
• het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten
opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend
voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor
de uiteindelijke richtafstand.
Toetsing
In het plangebied gaat het om de verplaatsing van een bosperceel en de realisatie van een
parkeerplaats. Er is geen sprake van een toename van milieubelastende activiteiten.
Voor het aspect 'milieuzonering' is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

4.4 Bodem
Vanuit het milieuaspect 'bodem' moet rekening worden gehouden met de bodemkwaliteit in
relatie tot toegelaten functies. De bodem moet geschikt zijn voor de voorgenomen activiteit en
andersom mag de activiteit niet leiden tot vervuiling of verontreiniging van de bodem.
Toetsing
Met de voorgenomen aanleg en gebruik van de gronden is een bestemmingswijziging
noodzakelijk. De wijziging laat geen gebouwen toe en bijzonder gebruik. Daarom wordt een
bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht.

4.5 Geluid
Voor het aspect 'geluid' is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. De Wgh biedt
geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van
wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Deze bescherming komt tot stand door
middel van zonering.
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Toetsing
Bij voorliggend plan is er geen sprake van een geluidgevoelige bestemming. Dit aspect is dus
ook niet nader onderzocht.

4.6 Luchtkwaliteit
Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal
kaderrichtlijnen opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in
hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet
luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende
luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten
en Regelingen:
• Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de
bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het
begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet
milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing
aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
• woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
• woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
• kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds
niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan
3% van de grenswaarden.
Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit
aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en
verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen
gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan
weerszijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300
meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze
zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.

Toetsing
Met dit plan kan weinig sprake zijn van een toename aan verkeersbewegingen. Een eventuele
toename zal vooral plaatsvinden op de toegangsweg vanaf de Vliegveldstraat. Als wordt
uitgegaan van een worst-case scenario kan het aantal extra verkeersbewegingen op 65 per dag
gesteld worden. Er zal ten opzichte van de bestaande situatie geen of nauwelijks sprake zijn van
extra vrachtverkeer. Uit een berekening met de NIBM-tool (Kenniscentrum InfoMil) volgt dat
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de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate is. Er is geen nader onderzoek nodig.
Uit toetsing van het aspect 'luchtkwaliteit' aan de Atlas van Overijssel blijkt bovendien dat er, in
de omgeving van het plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan
de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten.
Aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit is derhalve niet nodig.

4.7 Archeologie
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), een wijziging
op de Monumentenwet 1988, van kracht geworden. Deze wijziging van de wet heeft ervoor
gezorgd dat gemeenten een archeologische zorgplicht krijgen en dat initiatiefnemers van
projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de
archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek
noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de
plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en
publicatie van de resultaten.
Toetsing
In figuur 4.1 is een uitsnede van de archeologische verwachtings- en advieskaart van de
gemeente Dinkelland voor de locatie aan de Hengelosestraat weergegeven (vastgesteld 27 mei
2008). Uit deze kaart blijkt dat het plangebied is gelegen in de zones "dekzandwelvingen en
vlakten” en “beekdalen en overige laagten”.
In de zone "dekzandwelvingen en vlakten” (oranje kleur) geldt een middelmatige verwachting
voor archeologische resten uit alle perioden. Hier is een verhoogde kans op archeologische
resten uit de Steentijd op de hoogste delen van dekzandwelvingen en op resten uit de Late
Middeleeuwen langs randen van dekzandhoogten en ruggen met een plaggendek.
Archeologische resten vlak onder het maaiveld zijn daardoor kwetsbaar voor bodemingrepen.
Archeologische resten worden hierdoor vaak minder goed geconserveerd.
Het beleidsadvies voor deze zone is dat er archeologisch onderzoek noodzakelijk is in
plangebieden groter dan 5.000 m2 bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner
dan 5.000 m² geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek.
In de zone “beekdalen en overige laagten” (gele kleur) geldt een lage verwachting voor resten
uit alle perioden. Er zijn hoofdzakelijk archeologische resten mogelijk die in verband staan met
beekdalgebonden activiteiten, zoals bruggen, voordes, watermolens etc. En mogelijk
archeologische resten, bijvoorbeeld afvaldumps, die in verband staan met bewoning op nabij
gelegen, hoge gronden. Verder kans op diverse categorieën losse vondsten.
Er is vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij bodemingrepen dieper dan 40 cm.
Voorliggend plan heeft niet het doel extra bebouwing op te richten of de ondergrond
anderszins te verstoren. Er vindt geen groot grondverzet plaats. Incidenteel, bij het planten of
verwijderen van diepwortelende bomen, kunnen bodemingrepen voorkomen dieper dan 40 cm.
2
Dit gebeurt zeker niet bij een groter gebied dan 5.000 m .
Daarom wordt geconcludeerd dat er, conform het gemeentelijke beleid, geen archeologisch
onderzoek nodig wordt geacht. Geconcludeerd wordt dat er vanuit het aspect 'archeologie'
geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van dit bestemmingsplan.
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Figuur 4.1: Uitsnede archeologische verwachtingskaart met legenda (RAAP).

4.8 Cultuurhistorie
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Voor het aspect cultuurhistorie heeft een toetsing plaatsgevonden aan de hand van de
historische waardenkaart van Overijssel.
Het plangebied behoorde lange tijd bij het landgoed Het Oosterveld dat gelegen is aan de
zuidzijde van het spoor. Op het relatief jonge landgoed stamt het hoofdhuis uit 1953. Door het
spoor en de Rijksweg A1 is er geen functionele of ruimtelijk relatie. Het gebied is ook niet
opgenomen in de Landgoedzone Oost-Twente, rond Enschede, langs de rivieren de Vecht en
Regge. Het plangebied heeft nooit bebouwing gekend en is vanaf april 2016 eigendom van
initiatiefnemer.
De horecaonderneming “Frans op den Bult” heeft een historie die terugggaat naar 1826. De
boerderij met tapperij van Frans Oude Velthuis stond toen aan de noordzijde van de
Hengelosestraat, nabij een lichte bolling in het landschap. Na verhuizing naar de zuidzijde
hebben verschillende generaties de onderneming uitgebouwd tot het huidige horecacomplex.
Gezien de ontstaansgeschidenis van de locatie en het beoogde doel wordt geconcludeerd dat er
vanuit cultuurhistorsch oogpunt geen belemmeringen zijn tegen dit bestemmingsplan.

Figuur 4.2: Topografische kaart rond 1900 (plangebied in rood omkaderd)

4.9 Ecologie
Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking
tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie
van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). De wettelijke kaders hiervoor worden o.a. gevormd door provinciale regelgeving (EHS in
provinciale verordening). Bij dit bestemmingsplan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een

28

Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed op den Bult

quickscan flora en fauna (Econsultancy, zie bijlage 6). De resultaten zijn in de volgende alinea’s
opgenomen.
Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door
rekening te houden met het broedseizoen. Daarnaast dient voor aanvang van de kap en
verplanting van de bomen tijdig duidelijk te zijn of hier actuele nestlocaties van de ransuil en
sperwer aanwezig zijn en of de locatie belangrijk leefgebied van de steenmarter en boommarter
vormt middels een soortgericht onderzoek.
Op basis van de nader te verkrijgen informatie kan worden bepaald of verstoring / overtreding
door de ingrepen ten aanzien van deze soorten aan de orde is. De mogelijk aanwezige nest- en
verblijffuncties van de betreffende beschermde soorten vormen echter geen belemmering voor
de bestemmingsplanwijziging. Middels het tijdig treffen van de juiste maatregelen en het
eventueel aanvragen van een ontheffing kunnen de voorgenomen plannen alsnog worden
uitgevoerd.
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien
van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van
sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient
rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht.
Gelet op de gevonden en te verwachten ecologische waarden en de beoogde planontwikkeling
is de verwachting dat de wijziging van het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Tijdens het
uitvoeren van de werkzaamheden dient het bepaalde in de Wet natuurbescherming in acht te
worden genomen, hetgeen goed mogelijk is.
Tevens dient zekerheid over eventuele negatieve effecten van de herontwikkeling op het
nabijgelegen Natura 2000-gebied Lonneker-meer verkregen te worden. Deze kunnen niet op
voorhand worden uitgesloten vanwege de verkeersaantrekkende werking van het Landgoed op
den Bult. Aangezien, vanwege de ligging buiten het Natura 2000-gebied, het alleen om
eventuele externe effecten gaat is de toetsing beperkt tot eventuele toename van stikstofdepostie. Hiervoor is in februari 2017 een Voortoets Natura 2000 verricht (Econsultancy, zie
bijlage 7). Geconcludeerd kan worden dat er voor het aspect stikstofdepositie geen
belemmeringen zijn geconstateerd voor de realisatie van het plan. Uit de toetsing blijkt dat
negatieve effecten op de aangewezen habitats en soorten op voorhand zijn uit te sluiten.

Toetsing
Geconcludeerd wordt dat voorliggend plan geen significante negatieve gevolgen heeft voor het
aspect ecologie, mits rekening wordt gehouden met de periode waarin werkzaamheden
plaatsvinden.

4.10 Externe veiligheid
Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan
voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van
gevaarlijke stoffen. De gemeente Dinkelland heeft haar beleid geformuleerd in de nota
“Externe Veiligheidbeleid, Een Veilig Noaberschap!” (vastgesteld 24-04-2014). Een en ander
brengt met zich mee dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan weten regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven,
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vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via
buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving van
toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
•
•
•
•
•

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo 1999);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
(cRvgs). Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing.
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een
aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico.
Aan de hand van de Risicokaart Overijssel is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en
rond het plangebied. Op de Risicokaart Overijssel staan meerdere soorten risico's, zoals
ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de
openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven.
Toetsing
Uit de informatie uit de Risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat er niet in het plangebied maar
wel in de directe nabijheid van het plangebied de volgende risicobronnen aanwezig zijn:
o
o
o
o
o
o

Aardgasleiding van de Nederlandse Gasunie;
Buisleiding van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO).
Tankstation Texaco (noordzijde van Rijksweg A1);
Avia tankstation (zuidzijde van Rijksweg A1);
Intercitylijn Hengelo / Oldenzaal: het risico geldt vooral voor de gebruikers van de
intercitytrein (bij een verkeersongeval);
Rijksweg A1: het risico geldt vooral voor de gebruikers van de snelweg (bij een
verkeersongeval).

Aardgasleiding
Ten zuiden van de A1 ligt een gastransportleiding van de Gasunie.
Het gaat hierbij om een aardgastransportleiding (N-528-91-KR-007). Deze heeft een druk van
meer dan 40 bar waarbij een belemmeringenstrook van 5 meter ter weerszijden van de leiding
voldoende is. Deze strook komt niet in de buurt van het plangebied en heeft dus geen
consequenties. Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten van de circulaire. De Gasunie
heeft zelf de plaatsgebonden risicocontour bepaald waaruit blijkt dat dit op 0 meter uit komt.
Buisleiding DPO
Op circa 1200 meter van het plangebied loopt een DPO-leiding. Door deze leidingen wordt
brandstof getransporteerd. Ten behoeve van de bepaling inzake externe veiligheid is op deze
leiding de circulaire 'Bekendmaking van regels ten behoeve van de zonering langs
transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de k1, k2 en k3 categorie' van toepassing.
De DPO-leiding heeft een diameter van 8 inch en een druk van 80 bar. Op basis van tabel 4 uit
de circulaire geldt een minimale afstand tot bebouwing van 5 meter en een toetsingsafstand
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van 27 meter bij nieuwe bebouwing. Het plangebied ligt ver verwijderd van deze zone en de
vastgestelde risiconormen worden dus niet overschreden.
Tankstation Texaco (Het Veelsveld), Rijksweg A1 ongenummerd Deurningen
3
De vergunde doorzet van het tankstation is 1.500 m per jaar. Het plangebied raakt aan de
zone van het vulpunt (110 meter). De zones van de afleverzuil (15 meter) en de opslagtank (25
meter) vallen buiten het plangebied. Binnen het plangebied zijn geen (beperkt) kwetsbare
objecten gesitueerd. In de toekomstige situatie zal evenmin sprake zijn van (beperkt) kwetsbare
objecten binnen de contouren. De regels van het bestemmingsplan maken geen bijzondere
evenementen mogelijk; daarvoor is een gangbare vergunning vereist. Het plaatsgebonden risico
van het LPG-station is dus acceptabel. Het invloedsgebied voor het groepsrisico is 150 meter.
Binnen deze zone liggen geen kwetsbare objecten. Het LPG-station valt ten aanzien van het
groepsrisico binnen aanvaardbare grenzen.
Tankstation Avia (Het Lonnekermeer), Rijksweg A1 nummer 1 Deurningen
De vergunde doorzet van het tankstation is 800 m³ per jaar. De zones van het vulpunt (110
meter), van de afleverzuil (15 meter) en de opslagtank (25 meter) vallen buiten het plangebied.
Binnen het plangebied zijn daarnaast ook geen (beperkt) kwetsbare objecten gesitueerd. In de
toekomstige situatie zal evenmin sprake zijn van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de
contouren. Het plaatsgebonden risico van het LPG-station is dus acceptabel.
Het invloedsgebied voor het groepsrisico is 150 meter. Binnen deze zone liggen geen kwetsbare
objecten. Het groepsrisico van het LPG-station is dus niet van toepassing.
Rijksweg A1 en Spoor
Routes van gevaarlijke stoffen lopen langs het plangebied en het betreft de Rijksweg A1 en de
spoorlijn tussen Hengelo en Oldenzaal. De routering van gevaarlijke stoffen is een
aandachtspunt indien het plaatsgebonden risico groter is dan 10-6 per jaar of het groepsrisico
de oriënterende waarde overschrijdt.
Voor de A1 is het plaatsgebonden risico niet groter en geldt geen groepsrisico, omdat er geen
personen in de nabijheid van de weg wonen. Langs de snelweg geldt een
plasbrandaandachtszone (PAG): een zone van 30 meter waarin geen objecten mogen worden
geprojecteerd waar verminderd zelfredzame personen voorkomen. Het bestemmingsplan laat
geen evenementen toe zonder gangbare vergunning, maar het open terrein van het landgoed is
gelegen op minimaal 60 meter. De snelweg A1 levert voor externe veiligheid geen
belemmeringen op.
Voor de spoorlijn geldt dat het aantal C3 transporten (zeer brandbare vloeistof (benzine))
dusdanig laag is dat het plaatsgebonden risico niet zal worden overschreden. De spoorlijn levert
voor externe veiligheid geen belemmeringen op.
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Figuur 4.3: Uitsnede risicokaart (Bron: www.risicokaart.nl)

4.11 Waterhuishouding / watertoets
Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets,
die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke
plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.
Het doel van de wettelijke verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige
doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze
waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid,
wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater,
lozingen op oppervlaktewater).
2

Het verhard oppervlak (bestrating) neemt binnen het plangebied toe met circa 2.200 m . Voor
dit gedeelte geldt dat het regenwater hierdoor niet meer kan infiltreren in de bodem en
versneld tot afstroming zal komen. Het gebied is aangesloten op een drukriolering, regenwater
mag hier niet op worden aangesloten. Het overtollig water wordt geborgen in aanliggende
sloten.
Toetsing
Voor dit bestemmingsplan is op 31 januari 2017 de digitale watertoets ingevuld (via
www.dewatertoets.nl; zie bijlage 8). Daaruit volgt dat de zogenoemde 'normale procedure' van
de watertoets van toepassing is.
Voorliggend plan voorziet niet in toevoeging van bebouwing; infiltratie vindt zoveel mogelijk op
natuurlijke wijze plaats, zoals voorheen. Er is overeenstemming met het Waterschap om het
regenwater van het verharde oppervlak te bergen in aanliggende sloten.
Geconcludeerd wordt dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect
water.
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Hoofdstuk 5
5.1

Toelichting op de regels

Planopzet en systematiek

De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een
bestemmingsregeling, die (digitaal) bindend is voor overheid en burgers. Het bestemmingsplan
bestaat uit een verbeelding en regels en is voorzien van een toelichting. De regels en
verbeelding vormen het juridisch bindende deel, terwijl de toelichting geen juridische binding
heeft, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing van de
opgenomen bestemmingen. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen
van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen
betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken.
Op de verbeelding zijn alle functies zodanig bestemd, dat het mogelijk is om met behulp van
het renvooi direct te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied zijn
gegeven en welke regels daarbij horen. De regels geven duidelijkheid over de
bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de specifieke gebruiksregels. De topografische
basis voor de bestemmingsplanverbeelding wordt gevormd door de meest actuele
Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN/GBK) aangevuld met kadastrale gegevens.
De juridische basis, opzet en systematiek van dit bestemmingsplan sluiten aan op het
onherroepelijke bestemmingsplan 'Buitengebied' 2010 van de gemeente Dinkelland
(NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402). Relevante delen uit het bestemmingsplan
Buitengebied zijn min of meer onveranderd overgenomen in de regels van dit
bestemmingsplan. Daar waar deze afwijken van nieuwe regelgeving is dit aangepast.
5.2

Opbouw van de regels

De regels van dit bestemmingsplan zijn opgezet volgens de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012) en bestaan uit vier hoofdstukken, waarin
achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de
overgangs- en slotregels aan de orde komen.
5.2.1

Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en
bevatten:
Artikel 1 Begrippen
In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen.
Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot
verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
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Artikel 2 Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven
wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de
verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden.
5.2.2

Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:
Bestemmingsomschrijving
De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan
de grond toegekende functies.
Bouwregels
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels
geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd.
Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding.
Specifieke gebruiksregels
In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan
wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige
gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is.
Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking op de in de bestemmingsomschrijving
genoemde functies.
Afwijken van de gebruiksregels
Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het gebruik.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
Regels waarbij wordt geregeld wanneer en onder welke omstandigheden een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden noodzakelijk is.
5.2.3

Algemene regels

De algemene regels bevatten de volgende onderdelen:
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel
Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.
Artikel 7 Algemene gebruiksregels
Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in
algemene zin.
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Artikel 8 Algemene aanduidingsregels
Hierin is regeling opgenomen over het bouwen van bouwwerken binnen de geluidzone van het
spoor.
Artikel 9 afwijkingsregels
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te wijken
van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij toepassing
van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven.
Artikel 10 Algemene wijzigingsregels
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te
wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De criteria,
die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn
aangegeven.
Artikel 11 Overige regels
Hier staan regels geformuleerd ten aanzien welstand en er wordt de mogelijkheid geboden om
nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
5.2.4 Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 12 Overgangsrecht
In de overgangsregels is aangegeven wat de juridische consequenties zijn van bestaande
situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan.
Artikel 13 Slotregel
In de slotregel wordt aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen
worden aangehaald.

5.3

Bestemmingen

In het voorliggend bestemmingsplan zijn de volgende drie bestemmingen opgenomen.
Agrarisch
Een klein deel van de gronden binnen het plangebied kent een agrarisch gebruik, maar heeft
geen directe relatie met een agrarisch bouwperceel. Agrarische gebouwen worden niet
toegestaan Uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde worden toegestaan..
Bos
Aan de gronden waarop de landschappelijke elementen worden aangelegd en in stand worden
gehouden is de enkelbestemming 'Bos' toegekend.
Horeca
De gronden met deze bestemming zijn met name bedoeld voor een parkeervoorziening (die op
de verbeelding is aangeduid) behorend bij het naastgelegen horecabedrijf.
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Hoofdstuk 6

Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid
Op basis van artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet de
gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vaststellen. Op
basis van het tweede lid kan hiervan worden afgeweken in de bij algemene maatregel van
bestuur aangegeven gevallen. Hiervan is in onderhavige situatie sprake omdat het verhaal van
kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid,
van de Wro.
Dit bestemmingsplan maakt een ontwikkeling mogelijk die geheel voor rekening en risico van
de aanvrager komt. Voor dit bestemmingsplan is een planschadeovereenkomst gesloten tussen
initiatiefnemer en de gemeente Dinkelland. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over
het verhalen van eventuele tegemoetkoming in planschade. Hiermee is het kostenverhaal
anderzins verzekerd en kan de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen
exploitatieplan vast te stellen.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Vooroverleg
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals
gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
geding zijn.
Rijksdiensten
Op 1 januari 2012 is de Vrom-Inspectie samengevoegd met de Inspectie V&W tot de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtbeleid geen adviserende
en coördinerende rol meer met betrekking tot de advisering over gemeentelijke ruimtelijke
plannen. Dit betekent onder meer dat geen plannen voor vooroverleg naar de ILT gestuurd
hoeven te worden. Omdat de coördinatierol vervalt, reageren andere rijksdiensten
(Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) afzonderlijk.
Rijkswaterstaat
Bij brief van 2 februari 2016 heeft Rijkswaterstaat aangegeven graag vroegtijdig betrokken te
worden bij de opstelling van ruimtelijke plannen. In de publicatie 'Rijkswaterstaat en ruimtelijke
plannen van gemeenten'(oktober 2015) staan de onderwerpen die voor Rijkswaterstaat
belangrijk zijn. Het onderhavige bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met Rijkswaterstaat,
waardoor vooroverleg met dit ministerie niet vereist is.
Defensie
Bij brief van 16 februari 2012 wordt aangegeven dat binnen het Ministerie van Defensie de
behartiging van ruimtelijke uitgevoerd door de Dienst Vastgoed Defensie. Het gaat hierbij om
militaire terreinen (direct ruimtebeslag), het beheer van diverse zoneringen, brandstofleidingen,
verstoringsgebieden, laagvliegroutes en -gebieden (indirect ruimtebeslag). De belangen die
door het Ministerie van Defensie worden bewaakt, spelen in het voorliggend plan geen rol.
Vooroverleg met de Dienst Vastgoed Defensie (Directie noord) is niet vereist.
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Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Bij brief van 6 maart 2012 wordt aangegeven dat gemeentelijke bestemmingsplannen die een
relatie hebben met rijksinpassingsplannen op het terrein van energie-infrastructuur gemeld
moeten worden bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het
onderhavige bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de energie-infrastructuur, waardoor
vooroverleg met dit ministerie niet vereist is.
Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft op 27 juli 2016 een lijst opgesteld van categorieën
bestemmingsplannen en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet
noodzakelijk is. Omdat het bestemmingsplan uitgaat van een wijziging van het bosbestand is er
een verplichting tot vooroverleg. Middels bijlage 9 van de toelichting is aangetoond dat sprake
is van een kleinschalige ingreep en dat wordt voldaan aan de voorwaarden. Dit is op 7 juni
2017 akkoord bevonden door de provincie en daarmee wordt afgezien van het indienen van
een zienswijze.
Hiermee is voldaan aan de verplichting.
Waterschap Vechtstromen
Op 31 januari 2017 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap
Vechtstromen. Daaruit volgde dat de “normale procedure” op voorliggend plan van toepassing
is. In het kader van vooroverleg is het bestemmingsplan daarom aan het waterschap
toegezonden. Na mailcontact is het plan aangepast. Hiermee is voldaan aan het verplichte
vooroverleg.
Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 11 mei 2017 voor een ieder gedurende
een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen
ingediend.
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Bijlagen bij toelichting
Bijlage 1

Landschappelijke inpassing Landgoed op den Bult, Deurningen;
Bijkerk c.s., januari 2017.

Bijlage 2

Antwoordbrief op principeverzoek;
B&W gemeente Dinkelland, 22 december 2016.

Bijlage 3

Beoordeling Q-team Dinkellland-Tubbergen.
16-11-16 (I16.76757).

Bijlage 4

Casco-cheque;
Bijkerk c.s., 30 maart 2017.

Bijlage 5

KGO-taxatierapport Ter Heegde;
kenmerk 138.16, 3 januari 2017.

Bijlage 6

QuickScan Flora & Fauna; Econsultancy, 4-01-17.

Bijlage 7

Voortoets Natura 2000; Econsultancy, 20-03-17.

Bijlage 8

Watertoets, 31-01-17 (inclusief mailcontact).

Bijlage 9

Toelichting voor artikel 2.8 van de Omgevingsverordening;
Paul Staats, 2 juni 2017.
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Bijlage 1

Landschappelijke inpassing Landgoed op den Bult,
Deurningen; Bijkerk c.s., januari 2017.
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Bijlage 2

Antwoordbrief op principeverzoek;
B&W gemeente Dinkelland, 22 december 2016.
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Bijlage 3

Beoordeling Q-team Dinkellland-Tubbergen.
16-11-16 (I16.76757).
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Beoordeling Q-team Dinkelland-Tubbergen - Landelijk
Q-team:
Landschapsplan
Initiatiefnemer
Architect/adviseur
Locatie
Datum vergadering

Gebied

Dinkelland-Tubbergen
Frans op den Bult / fam Hellegers
Bijkerk C.S.
Hengelosestraat 6-8 Deurningen
19-10-2016 16-11-16

Overeenkomst
Beoordelingskaders:
Eisen uit de formele kaders:
Uitkomst toets aan formele
kaders en overige
opmerkingen Q-team

Vervolgprocedure
Parkeren:
Overeenkomsten:
Afschrift aan:
Beh. ambtenaar:

Beleidsdocument KiGO
In het aangrenzende bosperceel zijn twee open boskamers aanwezig.
Het voorstel luidt om deze kamers op te vullen en grenzend aan de
bestaande parkeerplaats een open ruimte te realiseren in een ronde
vorm. Dit is mogelijk in het kader van boscompensatie. Op zichzelf
heeft het Q-team geen bezwaar tegen het verschuiven van de
boskamer en ook niet tegen de ronde vorm. De cirkelvorm komt alleen
goed tot uiting door de buitenrand te markeren en de ruimte in de cirkel
niet te beplanten. E.e.a. afhankelijk van de kwaliteit van de bestaande
boskamers. Dit wordt ter plekke beoordeeld.
16-11-2016
Uit het onderzoek ter plekke is gebleken dat het opvullen van de twee
boskamers akkoord is. Voor beide boskamers adviseert het Q-team om
eiken/berken toe te passen. Op de onderhavige locatie ligt ten noorden
van de geplande cirkel een verhoging in het landschap (‘zandbult’). Het
Q-team stelt de vraag welke oorsprong deze heeft en ziet het als
uitdaging om deze in de beleving wanneer mogelijk bij het ontwerp te
betrekken. De zandheuvel in het Lariksbos heeft mogelijk een
vergelijkbare vorm en zou eventueel als spiegel van de nieuw aan te
leggen ronde vorm kunnen dienen. Dan dient wel het eventuele bos te
worden verwijderd.

Architect, leden Q-team
Rijanne Rietveld

Zaak nr. -

Status advies:
De taak van het Q-team is het bewaken van de samenhang in de bouwplannen binnen de gestelde
kaders om in gezamenlijkheid met belanghebbenden tot aanvaardbare en kwalitatieve plannen te
komen. Het Q-team heeft daarin een adviserende rol ten behoeve van de indiener van het plan. Het
college is het bevoegde orgaan om te beslissen op een aanvraag om bouwvergunning. Aan de
behandelingen in het Q-team kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
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Bijlage 4

Casco-cheque;
Bijkerk c.s., 30 maart 2017.
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LANDGOED OP DEN BULT
CASCO_CHEQUE

Hengelosestraat 791, 7521 PA Enschede, T 053 4359956, F 053 4309245, info@bijkerkcs.eu, www.bijkerkcs.eu

30 maart 2017
Bijkerk c.s.
tuin- en landschapsarchitecten.

1 LANDSCHAPSTYPE
Het plangebied is in het heideontginningslandschap gelegen.

Pagina 2

2. CASCOKAART
De cascokaart geeft aan dat;
• Er sprake is van twee lijnelementen
• De bosgebieden onderdeel van het casco maken en
groter zijn dan 0,5 ha.

Pagina 3

3.2 Alleen voor lijnvormige landschapselementen

– De initiatiefnemer compenseert op een compensatie-lijn uit de cascokaart. Een initiatiefnemer moet hierbij aan de volgende eisen voldoen:

3 CONCLUSIE

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van
lijnvormige landschapselementen zoals vermeld op de casco kaart.
De kaart beslaat het buitengebied van de gemeenten Tubbergen,
Dinkelland, Losser en Oldenzaal, voor zover dit binnen de grenzen
van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente ligt. De betrokken
gemeenten herzien de casco-kaart jaarlijks.

– De initiatiefnemer moet zich als houden aan de eisen die de Flora- en
faunawet stelt. Deze verplichting staat los van het casco, maar geldt voor
elke ingreep in het landelijk gebied De onderzoekskosten die voortvloeien
uit deze verplichting zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Overwegende de hiernaast uit cascobenadering overgenomen
tekst is de conclusie dat er geen lijnelementen worden verwijderd dienen daarom geen vervangende maatregelen te worden genomen.

De regels van de casco-benadering gelden niet voor:
– Punt elementen (zoals poelen en solitaire bomen).
– Lijn elementen (zoals stijlranden en zandwegen).
– Beplanting binnen bouwblokken/bebouwde kom.
– Boomgaarden.
– Bos groter dan 0,5 hectare.
Voor bovenstaande elementen en het beheer van casco elementen
geldt het reguliere beleid van elke afzonderlijke gemeente.
3.3 Stappen van de casco-benadering
De basis voor de initiatiefnemer is de casco-kaart. Hierop staan drie
typen elementen weergegeven, zie onderstaande tabel 1.
Elementen die tot het casco behoren mogen in principe niet verplaatst
worden

– De initiatiefnemer dient een aanvraag in voor een
omgevingsvergunning via het omgevingsloket,
onderbouwd met een compensatieplan (met daarin een beplantingsplan),
volgens de regels van de
compensatie. De kosten voor kap en compensatie zijn voor rekening van
de initiatiefnemer.
– Indien het te verwijderen element op een wallichaam staat is de
initiatiefnemer verplicht een

De bosgebiedjes liggen formeel wel in het cascobeleid maar
zijn groter dan 0,5 ha..
In het complete plan voor het landgoed wordt verwezen naar
de opgestelde plannen voor verwijderen van bos dat op een
andere locatie in het plangebied evenredig wordt gecompenseerd.

ontgrondingsvergunning aan te vragen bij de provincie. De reden is
het ontbreken van de ontgrondingenwet in de WABO, waardoor een
aanvraag via het omgevingsloket niet mogelijk is.
– De gemeente (en eventueel de provincie) toetsten de aanvraag aan de
regels van de casco-benadering en handelen de aanvraag verder af.
– De initiatiefnemer krijgt bij gunning zowel een omgevingsvergunning
als een ontgrondingsvergunning van de provincie, in geval van het
verwijderen van een wallichaam.

Elementen die niet tot het casco behoren mogen verplaatst worden,
als aan de regels van de casco-benadering wordt voldaan
Te compenseren elementen Locaties waar de initiatiefnemer de
elementen heen kan verplaatsen.
Een initiatiefnemer kan met de casco-kaart zelf beoordelen of zijn
landschapselement tot het casco behoort of niet, daaruit volgen drie
mogelijke aanvragen op basis van het casco, dit zijn:
1. Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de
initiatiefnemer compenseert op een lijn uit de casco-kaart.
2. Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen
casco, maar de initiatiefnemer wil compenseren op een andere plek
dan aangegeven op de casco-kaart.
3. Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot
het casco en het te compenseren element ligt of op de casco-kaart, zo
niet dan is de een aanvraag een combinatie met situatie 2
(afwijking compensatie).
3.4 Reguliere casco-aanvraag
Er is sprake van een reguliere casco-aanvraag als:
– Het te verwijderen element geen casco.
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Bijlage 5

KGO-taxatierapport Ter Heegde;
kenmerk 138.16, 3 januari 2017.
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Bijlage 6

QuickScan Flora & Fauna; Econsultancy, 4-01-17.
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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. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter nooit met zekerheid te
voorspellen. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de
opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.
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 opdracht van de opdrachtgever gekregen voor het uitvoeren van een quickscan
flora en fauna Frans op den Bult aan de Hengelosestraat 6 te Deurningen.
De quickscan flora en fauna Frans op den Bult is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslocatie.
De quickscan flora en fauna Frans op den Bult 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 verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen
ingreep. Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op gebieden die volgens de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.
Tevens heeft de quickscan tot doel om in te schatten of het bestemmingsplan uitvoerbaar is in de zin
van de Wro (artikel 3.1.6 Bro). Het onderzoek heeft niet als doel om vergunningen in het kader van de
Wet natuurbescherming of overige natuurwetgeving te verkrijgen, maar beoordeelt of het beoogde
plan binnen de planperiode uitgevoerd zou kunnen worden, binnen de huidige randvoorwaarden die
de natuurwetgeving stelt.
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecologisch onderzoek.
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2
2.1

GEBIEDSBESCHRIJVING
Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie (± 6,1 ha) ligt aan de Hengelosestraat 6, circa 2,1 kilometer ten zuidoosten van
de kern van Deurningen. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 28 H (schaal 1:25.000), zijn de
coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 255.205, Y = 478.515.

Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie is volledig onbebouwd. De onderzoekslocatie bestaat uit een bos en twee weilanden. De weilanden zijn gelegen aan de noordoost- en noordwestzijde van de onderzoekslocatie.
Het bos bestaat uit gedeeltelijk uit larix en diverse loofbomen. Langs de noordoostzijde is een houtwal. Het bos aan de zuidoostzijde is grotendeels gekapt. Tevens loopt een onverharde weg van het
zuidwesten naar het noordoosten tot het noordoostelijke weiland.
Ten noorden en oosten van de onderzoekslocatie zijn diverse agrarische en bospercelen gelegen.
Tevens is de N342 aan de noordelijke zijde gelegen. Ten zuiden is de A1 en het Lonnekermeer gelegen. Ten westen zijn de N737 en diverse woonwijken gelegen.
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. Locatie van de nieuwe parkeerplaats.

Figuur 4. Noordwestelijk grasveld dat
wordt ingeplant met bos.

Figuur 5. Het te kappen bos.

Figuur 6. Het nabijgelegen hotel Frans
op den Bult.

Figuur 7. Het grasveld aan de noordoostzijde op de onderzoekslocatie.

Figuur 8. Onverharde weg door het bos
aan de zuidoostzijde.
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2.2

Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Natura 2000
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, maar wel in de directe nabijheid van een
gebied dat aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Lonnekermeer, bevindt zich op circa 300 meter afstand ten zuiden van de onderzoekslocatie. In figuur 9 is de
ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natura 2000-gebied weergegeven.

Figuur 9. Ligging onderzoekslocatie (rood) ten opzichte van de Natura 2000 (geel) (bron: atlas van Overijssel).

Natuurnetwerk Nederland
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Overijsselse Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie
ligt echter wel in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk. Het meest nabijgelegen gebied bevindt zich circa 120 meter ten zuiden van de onderzoekslocatie. Het betreft de bosschages aan de andere kant, de zuidzijde, van de A1. In figuur 10 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk weergegeven.
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Figuur 10. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (bron: atlas van Overijssel).
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2.3

Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen

De initiatiefnemer is voornemens de onderzoekslocatie te herinrichten tot het Landgoed ’t Bultje van
Frans. Het landgoed zal worden opengesteld voor publiek. Een gedeelte van het bos wordt gekapt
ten behoeve van de ontwikkeling van extra parkeerplaatsen voor bezoekers en voor de ontwikkeling
van een grasveld met wandelpad. Dit wandelpad zal worden verlicht. De huidige grasvelden worden
ingeplant met bomen. Tevens wordt er een wandelpad door het bos aangelegd. Aan de zuidzijde
word een nieuwe houtwal, waarschijnlijk met boomstompen, gecreëerd. Zie figuur 11 voor de huidige
plannen.

Figuur 11. De toekomstige situatie met extra parkeerplaatsen, grasveld, wandelpad en extra aangeplant bos (bron: Bijkerk
C.S. Tuin- en Landschapsarchitecten).
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3

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 14 november 2016. 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.
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. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) gegenereerd.
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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4

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 soortenbeschermingsbepa-lingen) 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 (zie tabel I). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om
minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te
worden vermeden.
Tabel I.

Zorgplicht

Artikel 1.11. Zorgplicht
1.
2.

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.

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.
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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 tabel II t/m IV worden deze artikelen nader toegelicht.
Tabel II.

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 III.

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

Rapport 2897.001 versie D3

Pagina 9 van 27

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
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

Vogels

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, grote 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

Tabel IV.

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

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*, vinpootsalamander, vuursalamander

Reptielen

adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang

Vissen

beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal
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Artikel 3.10. Andere soorten

Planten

Dagvlinders

aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparelmoervlinder, tweekleurige bosspitsmuis, 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

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.
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).
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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 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.
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.
4.4

Houtopstanden

De quickscan flora en fauna toetst voornamelijk aan de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten.
De Wet natuurbescherming heeft tot doel houtopstanden (“bossen”) te beschermen die buiten de
bebouwde kom grenzen liggen, zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld. In artikel 4.1 van de
Wet natuurbescherming is opgenomen welke houtopstanden niet zijn beschermd volgens de wet, zie
tabel IV. Het is niet toegestaan om een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder melding
aan Gedeputeerde Staten. Indien houtopstanden binnen de bebouwde kom grenzen liggen is de desbetreffende gemeente het bevoegd gezag en gelden andere regels omtrent het wel of niet kunnen
vellen van houtopstanden.
Tabel IV.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

Artikel 4.1. Vrijgestelde houtopstanden.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
houtopstanden op erven of in tuinen;
fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
kweekgoed;
uit populieren of wilgen bestaande:
1. wegbeplantingen;
2. beplantingen langs waterwegen, en
3. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
het dunnen van een houtopstand;
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. Verboden met betrekking tot houtopstanden.
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Het is verboden om:
1)
2)
3)

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.
Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over de melding, bedoeld in het eerste lid. Deze regels kunnen in elk geval
betrekking hebben op:a. de gegevens die bij de melding worden verstrekt,b. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, enc. de
wijze waarop de melding wordt gedaan.
Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere
natuur- of landschapswaarden.
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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

Vogels

Broedvogels (beschermingscategorie 1 t/m 4)
Volgens de waarneminggegevens van de NDFF zijn de volgende jaarrond beschermde broedvogels
waargenomen binnen een straal van drie kilometer de afgelopen drie jaar: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk,
sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw.
De bomen en coniferen op de onderzoekslocatie zijn gecontroleerd op nesten van jaarrond beschermde soorten. Gedurende het veldbezoek konden de loofbomen goed worden onderzocht vanwege het gebrek aan blad. Op de onderzoekslocatie is één nest gevonden dat hoogstwaarschijnlijk
van een sperwer is (zie figuur 12). Hierdoor is het niet uit te sluiten dat de onderzoekslocatie wordt
gebruikt door de sperwer. Tevens zijn er geschikte bomen aanwezig bij het noordoostelijk gelegen
grasveld voor de ransuil (zie figuur 13); echter vanwege de dichte structuur van de naaldbomen is het
niet mogelijk om de aanwezigheid van een nest van de ransuil uit te sluiten.

Figuur 12. Aangetroffen sperwernest.
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Vanwege het ontbreken van bebouwing op de onderzoekslocatie is de locatie ongeschikt voor soorten die nestelen in gebouwen zoals gierzwaluw, huismus, kerkuil en steenuil. Tevens is de onderzoekslocatie niet geschikt voor andere jaarrond beschermde broedvogels door de ligging langs drukke wegen (havik, boomvalk, oehoe en/of buizerd), het ontbreken van stromend water (grote gele
kwikstaart). Tevens zijn er geen indicaties aangetroffen van het gebruik door soorten als ooievaar en
roek.
Broedvogels (beschermingscategorie 5)
Gedurende het veldbezoek zijn twee eksternesten aangetroffen (zie figuur 14). Tevens zijn er op de
onderzoekslocatie ook andere soorten uit de beschermingscategorie 5 te verwachten, namelijk koolmees en pimpelmees. 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.
Overige broedvogels
Door de aanwezigheid van struiken en bomen zijn er op de onderzoekslocatie geschikte nestlocaties
aanwezig voor algemene vogels als merel, heggenmus, winterkoning, roodborst en houtduif (zie
hoofdstuk 6). Gedurende het veldbezoek is een houtduifnest aangetroffen (zie figuur 15).

Figuur 14. Eén van de aangetroffen eksternesten.

Figuur 15. Aangetroffen houtduifnest.

Slaapplaatsen
Sommige vogelsoorten zoals houtduif, kauw en huismus, maar ook ransuilen, maken vooral buiten
het broedseizoen gebruik van gemeenschappelijke slaapplaatsen. Meestal wordt hierbij beschutting
gezocht in de vorm van dichte begroeiing, hoge bomen, of de veiligheid van open water. Er zijn geen
indicaties dat op de onderzoekslocatie een gemeenschappelijke slaapplaats aanwezig is.
5.2

Vleermuizen

Volgens het cursusdictaat "Vleermuizen en Planologie" (Limpens et al. 2010) 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, Bechstein's vleermuis, Brandt's vleermuis, baardvleermuis, vale vleermuis en watervleermuis. Volgens de waarneminggegevens van de NDFF zijn in de afgelopen drie jaar de volgende
vleermuissoorten binnen een straal van drie kilometer waargenomen: baardvleermuis, franjestaart,
gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis en
watervleermuis.
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Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd, waardoor uitgesloten kan worden dat er verblijfplaatsen
van gebouwbewonende vleermuizen aanwezig zijn. Gedurende het veldbezoek zijn geen boomholtes
aangetroffen die gebruikt zouden kunnen worden door boombewonende vleermuizen. Overtreding
van de Wet natuurbescherming ten aanzien van het verstoren van een vaste rust- en verblijfplaats
van vleermuizen is niet aan de orde.
Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie
Naast de onderzoekslocatie bevindt zich het hotel en restaurant Frans op den Bult. Eventuele verblijfplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de bouwlocatie en de aard van de ingreep, geen hinder van de ingrepen op de onderzoekslocatie.
Foeragerende vleermuizen
De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk rosse vleermuis
om te foerageren. Het verdwijnen van de twee grasvelden zou vermindering van foerageermogelijkheden veroorzaken, echter er wordt ook een nieuw grasveld gecreëerd. Hierdoor is het oppervlakte
van foerageerhabitat niet in het geding. Het wandelpad aan de rand van het grasveld wordt verlicht,
indien geen vleermuisvriendelijke verlichting wordt gebruikt kan het aanbod van foerageermogelijkheden in het geding komen (zie hoofdstuk 6).
Vliegroutes
Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, beken en
lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en
foerageergebieden. De onverharde weg op de onderzoekslocatie kan mogelijk dienst doen als vliegroute voor
locale vleermuizen (zie figuur 16). De weg zou mogelijk
een belangrijke vliegroute zijn vanwege het ontbreken
van verlichting, hierdoor is het niet uit te sluiten dat er een
vliegroute op de onderzoekslocatie aanwezig is. De onverharde weg blijft onverlicht. Indien de toekomstig aangesloten parkeerplaats minimaal verlicht wordt met
vleermuisvriendelijke verlichting is er geen sprake van
aantasting, is veel verlichting vereist op de toekomstige Figuur 16. Onderzoekslocatie met mogelijke vliegroute bij onverharde weg.
parkeerplaats, dan is aantasting van een vliegroute niet
uit te sluiten (zie hoofdstuk 6).
5.3

Overige zoogdieren

Volgens de waarneminggegevens van de NDFF zijn in de afgelopen drie jaar de volgende grondgebonden zoogdieren binnen een straal van drie kilometer waargenomen: bosmuis, bunzing, egel, haas,
huisspitsmuis, konijn, mol, ree, vos, wezel, eekhoorn, steenmarter, boommarter en das.
Licht beschermde soorten
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het
gaat daarbij om algemene soorten als egel, mol en rosse woelmuis. De verblijfplaatsen van deze
soorten worden door de voorgenomen ingrepen mogelijk aangetast (zie hoofdstuk 6).
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Streng beschermde soorten
De onderzoekslocatie vormt geen 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. Vanwege het ontbreken hiervan biedt de onderzoekslocatie geen verblijfplaatsen
voor de steenmarter. Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie als foerageergebeid kan niet
worden uitgesloten dat de onderzoekslocatie in gebruik is door de steenmarter. Vanwege het behoud
van het bos blijft het foerageergebied fysiek aanwezig, echter door de te verwachtte toename van de
bezoekers zal het foerageergebied van lagere kwaliteit zijn. Het is met de huidige informatie niet vast
te stellen of deze kwaliteitsvermindering grote gevolgen heeft voor een steenmarter in de omgeving
(zie hoofdstuk 6).
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de eekhoorn. De hoge bomen op de onderzoekslocatie konden door het ontbreken van bladerdek goed worden onderzocht op de aanwezigheid van
nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwezigheid van een vaste- rust
of verblijfplaats van eekhoorn kan worden uitgesloten.
De das komt volgens de verspreidingsgegevens voor in de omgeving van Deurningen. Voor de das
geldt geen vrijstelling van de Wet natuurbescherming; de verblijfplaatsen zijn het gehele jaar beschermd. De onderzoekslocatie is door het ontbreken van reliëf en/of schuilmogelijkheden ongeschikt
als vaste rust- en verblijfplaats door dassen. Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en
de directe omgeving eveneens geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden
op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder
hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring
ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie
komt de boommarter voor. De dichtstbijzijnde
waarneming is op 100 meter afstand gedaan. De
onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de
boommater. De boommarter kan zijn verblijfplaats onder takkenhopen, in boomholtes en in
holen die andere dieren gemaakt hebben, zoals
konijnen, vossen en dassen. Gedurende het
veldbezoek zijn geen geschikte boomholtes aangetroffen, echter er is wel een geschikt hol gevonden (zie figuur 17) en zijn er mogelijkheden
onder de diverse takenhopen. Vanwege de geschiktheid en de waarnemingen in de directe
omgeving is het niet mogelijk om de boommarter
uit te sluiten (zie hoofdstuk 6).
5.4

Figuur 17. Mogelijke verblijfplaats van een boommarter.

Reptielen, amfibieën en vissen

Reptielen
Volgens verspreidingsgegevens van RAVON (van Delft et al. 2015) is binnen enkele kilometers van
de onderzoekslocatie de levendbarende hagedis waargenomen. Volgens de waarneminggegevens
van de NDFF is in de afgelopen drie jaar de muurhagedis en de levendbarende hagedis binnen een
straal van drie kilometer waargenomen.
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Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op
de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor de levendbarende hagedis en muurhagedis aanwezig. De levendbarende hagedis is een waterminnende soort waardoor het ontbreken van wateroppervlakte de locatie minder geschikt maakt, de aanwezige bosranden en struwelen maken de onderzoekslocatie matig geschikt. De waarnemingen van de beschermde levendbarende hagedis, hebben
betrekking op het nabij gelegen natuurgebied Lonnekermeer. Ondanks dat de onderzoekslocatie matig geschikt worden er geen levendbarende hagedissen verwacht vanwege de A1 die een barrière
vormt tussen het Lonnekermeer en de onderzoekslocatie. De waarnemingen van de streng beschermde muurhagedis, hebben betrekking op een nabij gelegen kwekerij. De onderzoekslocatie
vormt geen geschikt habitat voor de muurhagedis vanwege het ontbreken van zonplekken die deze
zonminnende hagedis nodig heeft. Hierdoor wordt het voorkomen van zowel de levendbarende hagedis als muurhagedis rederlijkerwijs uitgesloten.
Amfibieën en vissen
Volgens gegevens van RAVON (van Delft et al. 2015) zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie de volgende soorten waargenomen: kleine watersalamander, gewone pad, bastaardkikker, groene kikkercomplex, kamsalamander, poelkikker en bruine kikker. Volgens de waarneminggegevens van de NDFF zijn in de afgelopen drie jaar de volgende soorten binnen een straal van drie
kilometer waargenomen: bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, groene kikkercomplex, kleine
watersalamander, kamsalamander en poelkikker.
Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoekslocatie ontbreken zijn
voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën en het voorkomen van vissen op de onderzoekslocatie
uitgesloten.
De onderzoekslocatie vormt geschikt landhabitat voor algemene amfibieënsoorten als bruine kikker
en gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de ruigte
en onder de takkenhopen. De waarnemingen van de streng beschermde kamsalamander, hebben
betrekking op de plassen in het nabij gelegen natuurgebied Lonnekermeer. Vanwege het ontbreken
van wateren op de onderzoekslocatie is het voorkomen van de kamsalamander uitgesloten. Door de
voorgenomen werkzaamheden kunnen negatieve gevolgen ontstaan voor algemene soorten (zie
hoofdstuk 6).
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. Volgens de waarneminggegevens van de NDFF is de afgelopen drie jaar de beschermde gevlekte witsnuitlibel waargenomen in het nabijgelegen natuurgebied
Lonnekermeer. Echter de onderzoekslocatie is ongeschikt voor de gevlekte witsnuitlibel vanwege het
ontbreken van wateren. Hierdoor worden er geen beschermde libellen verwacht op de onderzoekslocatie.
Dagvlinders
Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het
belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde
soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak alleen in natuurterreinen zijn te vinden. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt
habitat aanwezig is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort. Volgens de waarne-
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minggegevens van de NDFF zijn de afgelopen drie jaar geen beschermde dagvlinders waargenomen
binnen een straal van drie kilometer van de onderzoekslocatie.
Overige ongewervelden
Overige beschermde ongewervelde 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 volgens de waarneminggegevens van
de NDFF zijn de afgelopen drie jaar geen beschermde overige ongewervelden waargenomen binnen
een straal van drie kilometer van de onderzoekslocatie.
5.6

Vaatplanten

Volgens de waarneminggegevens van de NDFF zijn de afgelopen drie jaar geen beschermde vaatplanten waargenomen binnen een straal van drie kilometer van de onderzoekslocatie.
De locatie bestaat geheel uit een gemengd bos en grasland. Het is 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. Gedurende het
veldbezoek zijn geen beschermde vaatplanten waargenomen.
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6

TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

6.1

Inleiding

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.
6.2
6.2.1

Flora- en fauna
Broedvogels

Sperwer en ransuil
De nesten van sperwer en ransuil zijn het gehele jaar beschermd. Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Wet
natuurbescherming is het verboden voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van sperwer en
ransuil te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te verstoren. Voor het overtreden van het artikel dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Indien er op de onderzoekslocatie nestplaatsen van sperwer en/of ransuil aanwezig zijn, hetgeen op basis van de huidige informatie niet is uit te sluiten, zal de voorgenomen ingreep kunnen leiden tot overtreding van de
Wet natuurbescherming. Om vast te stellen of er broedgevallen van de sperwer en/of ransuil op de
onderzoekslocatie aanwezig zijn dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden.
Een dergelijk aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd conform de broedvogel telrichtlijnen van SOVON. Dit houdt in dat afhankelijk dat er in de periode maart tot en met juli voor de sperwer en in de
periode februari tot en met juli voor de ransuil een aantal veldbezoeken uitgevoerd dient te worden.
Gedurende het aanvullend onderzoek bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van geluidsopnames. Vervolgens kan aan de hand van de onderzoeksresultaten worden vastgesteld of er overtredingen plaats zullen vinden bij de uitvoering van het project.
Bij het aantreffen van broedgevallen van sperwer en/of ransuil is bij de voorgenomen werkzaamheden overtreding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een
ontheffingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van de
broedhabitat behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen.
Deze maatregelen, omschreven in een projectplan, dienen vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie Overijssel, middels een ontheffingsaanvraag.
Algemene soorten
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 lid 2 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten,
rustplaatsen en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen)
is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden aangetast 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.
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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.
6.2.2

Vleermuizen

Op de onderzoekslocatie worden mogelijk twee functies aangetast: foerageergebied en vliegroute. De
onverharde weg kan dienst doen als vliegroute en de te kappen vegetatie op de onderzoekslocatie is
in principe geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Essentiële foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd als onderdeel van het functioneel leefgebied. Indien de onderzoekslocatie sprake in gebruik is als essentieel foerageergebied en/of vliegroute voor in de omgeving
verblijvende vleermuizen dan zou kap van de bomen en het gebruik van verlichting leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Alle vleermuissoorten zijn beschermde inheemse diersoorten
als bedoeld in artikel 3.5, van de Wet natuurbescherming en is tevens opgenomen in bijlage IV van
de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden
beschermd. Bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen voor deze soort geldt de uitgebreide toets.
Vleermuizen worden ook benoemd in Bijlage II van de conventie van Bonn.
De vleermuissoorten die onderzocht dienen te worden zijn gewone dwergvleermuis en laatvlieger.
Een dergelijk aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol voor vleermuisonderzoek (Netwerk Groene Bureaus, 2013). Dit houdt in dat afhankelijk van de potentiële functies er
in de periode april tot en met september een aantal veldbezoeken uitgevoerd dient te worden. Voor
het onderzoeken van foerageergebied en vliegroute dienen minimaal twee veldbezoeken per functie
uitgevoerd te worden. Vervolgens kan aan de hand van de onderzoeksresultaten worden vastgesteld
of er overtredingen plaats zullen vinden bij de uitvoering van het project.
Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, zal aanvullend onderzoek
noodzakelijk zijn om de functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststellen. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming aan de orde zijn.
Bij het aantreffen essentieel foerageergebied en/of vliegroute van vleermuizen is bij de voorgenomen
werkzaamheden overtreding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is
daarom een ontheffingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit
van deze functies behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen. Deze maatregelen, omschreven in een projectplan, dienen vervolgens ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de provincie Overijssel, middels een ontheffingsaanvraag.
Echter deze functies zullen niet in het geding komen indien vleermuisvriendelijke verlichting wordt
gebruikt. Deze verlichting bestaat uit niet verstrooiende armaturen, lage lichtmasten en amberkleurig
UV vrije ledlampen, zoals de BRISA van Lighttronics (zie figuur 18) of de BAT-lamp van Innolumis
(zie figuur 19). Tevens wordt geadviseerd om ‘slimme’ verlichting, zoals LumiMotin van Philips, toe te
passen. Deze verlichting kan geheel worden ingesteld zoals dat de verlichting alleen aan is zodra
mensen gebruik maken van het pad of dat de lampen normaal zacht branden maar harder branden
zodra gebruikt gemaakt worden van het pad. Indien vleermuisvriendelijke verlichting wordt gebruikt is
het niet noodzakelijk om aanvullend onderzoek naar het gebruik van de onderzoekslocatie door
vleermuizen als foerageergebied en vliegroute uit te laten voeren.
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Figuur 18. BRISA van Lighttronics.

6.2.3

Figuur 19. BAT-lamp van Innolumis.

Overige zoogdieren

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 algemene 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.
Boommarter en steenmarter
Voor de boommarter en steenmarter geldt dat een ontheffing noodzakelijk is indien een vaste rust- of
verblijfplaats verstoord, vernielt of beschadigd wordt. Of er sprake is van de aanwezigheid van een
actuele vaste rust- of verblijfplaats van de boommarter en/of steenmarter op de onderzoekslocatie
kan doormiddel van aanvullend onderzoek met bijvoorbeeld behulp van cameravallen worden vastgesteld. Aan de hand van de resultaten van het aanvullende onderzoek kan worden bepaald of ontheffing noodzakelijk is en welke mitigerende en compenserende maatregelen getroffen kunnen worden.
Op dit moment zijn hiervoor onvoldoende gegevens aanwezig.
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6.2.4

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 algemene 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.
6.2.5

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.
6.3

Gebiedsbescherming

Aangezien de onderzoekslocatie niet is gelegen in of grenst aan een onderdeel dat behoort tot de het
Natuurnetwerk Nederland, is aantasting niet aan de orde.
De onderzoekslocatie ligt binnen de invloedsfeer van het Natura-2000 gebied Lonnekermeer. Indien
er een effect te verwachten valt dan zal dit een extern effect zijn. In de huidige situatie zal een toename van stikstofdepositie door toename van verkeersbewegingen een potentieel extern effect zijn.
Vastgesteld zal moeten worden of er op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat
het plan, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen, significante gevolgen kan hebben voor de
aangewezen gebieden. Significante gevolgen bij Natura 2000-gebieden zijn gevolgen die in strijd zijn
met de instandhoudingsdoelen van het gebied.
Voor een dergelijk onderzoek kan in eerste instantie worden volstaan met een zogenaamde "oriënterende fase". Uit het onderzoek zal moeten blijken welke van de onderstaande situaties aan de orde
zijn:
1.
2.
3.

Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is.
Er is wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit betekent dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant is, volstaat
daarvoor de zogenoemde verslechterings- en verstoringstoets.
Er is een kans op een significant negatief effect. Dit betekent dat vergunningverlening aan de
orde is. Omdat er een kans op een significant negatief effect bestaat, is een passende beoordeling vereist.
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6.4

Houtopstanden

Vanwege het ontbreken van een grens voor de bebouwde kom Houtopstanden kan worden aangenomen dat de onderzoekslocatie buiten de bebouwde kom is gelegen en de kap dus meldingsplichtig
is. Voor een kapmelding bij de provincie Overijssel dient onder andere een korte beschrijving van de
kapwerkzaamheden en een beplantingsplan per perceel te worden aangeleverd.
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7

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van de opdrachtgever een quickscan flora en fauna Frans op den Bult
uitgevoerd aan de Hengelosestraat 6 te Deurningen. De quickscan flora en fauna Frans op den Bult is
uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslocatie.
Het onderzoek heeft tot doel om 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 verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. En het onderzoek
heeft tot doel te onderzoeken of het plan uitvoerbaar is in de zin van de Wro.
De initiatiefnemer is voornemens de onderzoekslocatie te herinrichten. Een gedeelte van het bos
wordt gekapt ten behoeve van de ontwikkeling van extra parkeerplaatsen en van een grasveld met
wandelpad. De huidige grasvelden worden ingeplant met bomen. Tevens wordt er een wandelpad
door het bos aangelegd.
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en
soortgroepen is weergegeven in tabel VII. 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.
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Tabel VII. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen
Soortgroep

Geschikt
habitat

Ingreep
verstorend

Nader
onderzoek

Ontheffingsaanvraag

algemeen

ja

ja

nee

nee

jaarrond
beschermd

ja

mogelijk

ja

mogelijk

nee

nee

nee

nee

ja

mogelijk

mogelijk

mogelijk

nee

nee

nee

nee

slimme vleermuisvriendelijke verlichting van
parkeerplaats anders nader onderzoek
gewone dwergvleermuis en laatvlieger (mei
– oktober)

ja

mogelijk

ja

mogelijk

aandacht voor zorgplicht ten aanzien van
algemene soorten
nader onderzoek boommarter en steenmarter

Amfibieën

minimaal

mogelijk

nee

nee

aandacht voor zorgplicht ten aanzien van
algemene soorten

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

Natura 2000

300 m

mogelijk

ja

mogelijk

Natuurnetwerk Nederland

100 m

nee

nee

nee

Broedvogels

Vleermuizen

verblijfplaatsen
foerageergebied

vliegroutes

Grondgebonden zoogdieren

Gebiedsbescherming

Houtopstanden

Buiten bebouwde kom

Meldingsplichtig

ja

ja

Bijzonderheden / opmerkingen
het verwijderen van nestgelegenheden
buiten het broedseizoen uitvoeren (maart –
augustus)
nader onderzoek sperwer (maart-juli) en
ransuil (februari –juli)
slimme vleermuisvriendelijke verlichting
gebruiken bij wandelpad langs bosrand
anders nader onderzoek gewone dwergvleermuis en laatvlieger (mei – oktober)

voortoets Wet natuurbescherming ivm
mogelijke externe effecten
-

beplantingsplan benodigd

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te
houden met het broedseizoen. Daarnaast dient voor aanvang van de kap en verplanting van de bomen tijdig duidelijk te zijn of hier actuele nestlocaties van de ransuil en sperwer aanwezig zijn en of de
locatie belangrijk leefgebied van de steenmarter en boommarter vormt middels een soortgericht onderzoek. Tevens dient zekerheid over de externe effecten van de herontwikkeling op het nabijgelegen
Natura 2000-gebied verkregen te worden.
Op basis van de nader te verkrijgen informatie kan worden bepaald of verstoring/overtreding door de
ingrepen ten aanzien van deze soorten aan de orde is. De mogelijk aanwezige nest- en verblijffuncties van de betreffende beschermde soorten vormen echter geen belemmering voor de bestemmingsplanwijziging. Middels het tijdig treffen van de juiste maatregelen en het eventueel aanvragen
van een ontheffing kunnen de voorgenomen plannen alsnog worden uitgevoerd.
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Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van
de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen
en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht.
Conclusie
Gelet op de gevonden en te verwachten ecologische waarden en de beoogde planontwikkeling is de
verwachting dat de wijziging van het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden dient het bepaalde in de Wet natuurbescherming in acht te worden genomen, hetgeen – zie tabel IV en bovenstaande – goed mogelijk is.

Econsultancy
vestiging, 4 januari 2017
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Verklarende woordenlijst
Externe werking
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS 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/ EHS, 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 gemaakt 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.
Paarverblijfplaats
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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 Natuurbeschermingswet 1998 significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura
2000-gebied 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.
Vaste rust- of verblijfplaats
Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus 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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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 soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige
andere wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.
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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Bijlage Aerius-berekening

2897.003

1

INLEIDING

Econsultancy heeft van Frans op den Bult opdracht gekregen voor het uitvoeren van een voortoets
Natura 2000 vanwege een bestemmingsplanwijziging aan de Hengelosestraat 6 te Deurningen.
De voortoets Natura 2000 is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. De bestemmingsplanwijziging heeft tot doel: de realisatie van het Landgoed op den Bult en de openstelling hiervan. Voor de openstelling zullen parkeerplaatsen worden aangelegd.
In november 2016 heeft Econsultancy een quickscan flora en fauna uitgevoerd voor het plangebied
(rapport 2897.001). Hieruit is gebleken dat negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Lonnekermeer niet op voorhand konden worden uitgesloten vanwege de verkeersaantrekkende werking van
het Landgoed op den Bult. Aangezien, vanwege de ligging buiten het Natura 2000-gebied, het alleen
om eventuele externe effecten gaat is de toetsing beperkt tot eventuele toename van stikstofdepostie.
Met de voortoets zal moeten worden vastgesteld of er op grond van objectieve gegevens kan worden
uitgesloten dat het plan, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen, significante gevolgen kan
hebben voor de aangewezen gebieden. Significante gevolgen bij Natura 2000-gebieden zijn gevolgen
die in strijd zijn met de instandhoudingsdoelen van het gebied
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

GEBIEDSBESCHRIJVING

Het landgoed (± 6,1 ha) wordt gerealiseerd aan de Hengelosestraat 6, circa 2,1 kilometer ten zuidoosten van de kern van Deurningen. De onderzoekslocatie betreft het nabijgelegen Natura 2000gebied Lonnekermeer. In figuur 1 is een luchtfoto van de ligging van het landgoed ten opzicht van het
Natura 2000-gebied Lonnekermeer weergegeven.
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 28 H (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten
van het midden van de onderzoekslocatie X = 255.205, Y = 478.515.

Figuur 1. Ligging Natura 2000-gebied Lonnekermeer (geel) ten opzichte van het te realiseren landgoed (wit omrand).

Het Natura 2000-gebied het Lonnekermeer betreft een landgoed en het gebied ‘De Wildernis’. Het
landgoed bevat twee gegraven waterplassen, het Kleine en Grote Lonnekermeer, en drie voedselrijke
graslanden. Deze meren bevatten zeldzame pioniervegetaties. De Wildernis is een kleinschalig beekdallandschap. Het bevat natte heideveldjes, een klein zuur ven, een zwak gebufferd ven en drie
hooimaten.
3

INVENTARISATIE MOGELIJKE EFFECTEN NATURA 2000

Ontwikkelingen in en nabij een Natura 2000-gebied kunnen verschillende negatieve effecten veroorzaken in het betreffende Natura 2000-gebied, zoals oppervlakteverlies, optische verstoring of vermesting en verzuring.
Vanwege de ligging van het plangebied buiten het Natura 2000-gebied het Lonnekermeer kunnen
interne effecten zoals oppervlakteverlies of versnippering op voorhand worden uitgesloten. Tevens
kunnen externe effecten zoals optische verstoring of verstoring door mechanische effecten worden
uitgesloten vanwege de positie van de A1, tussen het Lonnekermeer en het plangebied. Door deze
snelweg zullen er geen effecten van de ontwikkeling in het plangebied merkbaar zijn in het Natura
2000-gebied. Op basis van de huidige gegevens is het echter niet mogelijk om een toename van stikstofdepositie in het gebied uit te sluiten. Een toename van deze depositie zou tot verzuring of vermesting van het Natura 2000-gebied kunnen leiden. Daarom wordt in dit rapportage onderzocht of er
sprake is van een toename van stikstofdepositie.
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4
4.1

EMISSIEBRONNEN EN RUIMTELIJKE GEGEVENS
Emissiebronnen

Door de initiatiefnemer is uitgesproken dat er 65 verkeersbewegingen per dag zullen worden gegenereerd. Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer is ten zuiden van het plangebied gelegen op een afstand van circa 300 meter. Door de ligging van het natuurgebied in relatie tot het plangebied is de
volledige verkeersstroom op de Oldenzaalsestraat naar het aansluitpunt Hengelo-Noord gemoduleerd.

Figuur 2. Verkeersstromen in relatie tot plangebied.

Uitgegaan is dat van de volledige verkeersstroom geen vrachtverkeer is. Bij het verlaten van het parkeerterrein van het landgoed naar de Vliegveldstraat zal er maximaal 20% stagnatie optreden. Van de
Vliegveldstraat naar de Oldenzaalsestraat zal er maximaal 10% stagnatie optreden.
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4.2

Ruimtelijke gegevens

Ten zuiden van het plangebied, op een afstand van circa 300 meter ligt een Natura 2000-gebied,
Lonnekermeer. De eerste hexagoon behorende bij het Natura 2000-gebied kent geen overlap met het
plangebied.
In figuur 3 is een uitsnede van het plangebied weergegeven.

Figuur 3. Landschapsplan Landgoed Op den Bult (25 januari 2017).
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5

BEREKENINGEN EN RESULTATEN

De ammoniak- en stikstofberekeningen zijn verricht met het web-based programma Aerius d.d. 23-022016. In het model is de toekomstige situatie ingevoerd. In tabel 3.1 is een overzicht van de uitstoot
van de beide situatie en het verschil hiervan weergegeven.
Tabel 3.1 Depositie invoer
Situatie 1
NOx

8,77 kg/j

NH3

< 1 kg/j

In figuur 4 is een overzicht van de rijlijnen weergegeven.

Figuur 4. Uitsnede bronnen Aerius.

In figuur 5 is een uitsnede van de resultaten in straal van 15 kilometer rondom de bronnen weergegeven.

Rapport 2897.003 versie D2

Pagina 5 van 7

Figuur 5. Uitsnede resultaten Aerius

Uit de berekening komt naar voren dat de stikstofdepositie op de hectare 0,01 mol/ha/j toename zal
bedragen. De Aerius-berekening is als bijlage toegevoegd.
Van de hectaren waar de berekeningen op zijn uitgevoerd, wordt geconcludeerd dat:
- er overschrijdingen van de KDW (kritisch depositie waarde) optreedt en een hoogste depositie maximaal 0,01 mol/ha/j op de aanwezige habitattypen (H4030, H3130 en H4010A) in het
Natura 2000-gebied;
- op geen enkele hectaren de beschikbare ontwikkelingsruimte die binnen de PAS beschikbaar
wordt gesteld wordt overschreden;
- er voldoende ontwikkelingsruimte binnen de PAS wordt geconstateerd voor alle hectaren.
Bij een KDW tussen de 0,05 en 1 mol is er alleen een meldingsplicht bij landbouw, infrastructurele of
industrie ontwikkelingen. Boven de 1 mol is er altijd een vergunningsplicht. In dit geval is er sprake
van een KDW van 0,01 mol, er is geen meldingsplicht.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft van Frans op den Bult opdracht gekregen voor het uitvoeren van een voortoets
Natura 2000 vanwege een bestemmingsplanwijziging aan de Hengelosestraat 6 te Deurningen.
De voortoets Natura 2000 is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. De bestemmingsplanwijziging heeft tot doel: de realisatie van het Landgoed op den Bult en de openstelling hiervan. Voor de openstelling zullen parkeerplaatsen worden aangelegd.
Op voorhand is alleen een toename van stikstofdepositie door een toename van verkeersbewegingen
niet uit te sluiten. Andere effecten zijn op voorhand uit te sluiten door de ligging van het plangebied
buiten het Natura 2000-gebied en de tussenliggende A1.
Door de initiatiefnemer is uitgesproken dat er 65 verkeersbewegingen per dag zullen worden gegenereerd. Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer is ten zuiden van het plangebied gelegen op een afstand van circa 300 meter. Door de ligging van het natuurgebied in relatie tot het plangebied is de
volledige verkeersstroom op de Oldenzaalsestraat naar het aansluitpunt Hengelo-Noord gemoduleerd. Uitgegaan is dat van de volledige verkeersstroom geen vrachtverkeer is. Bij het verlaten van
het parkeerterrein van het landgoed naar de Vliegveldstraat zal er maximaal 20% stagnatie optreden.
Van de Vliegveldstraat naar de Oldenzaalsestraat zal er maximaal 10% stagnatie optreden.
Uit de berekening komt naar voren dat de stikstofdepositie op de hectare 0,01 mol/ha/j toename zal
bedragen. De Aerius-berekening is als bijlage toegevoegd.
Van de hectaren waar de berekeningen op zijn uitgevoerd, wordt geconcludeerd dat:
- er overschrijdingen van de KDW (kritisch depositie waarde) optreedt en een hoogste depositie maximaal 0,01 mol/ha/j op de aanwezige habitattypen (H4030, H3130 en H4010A) in het
Natura 2000-gebied;
- op geen enkele hectaren de beschikbare ontwikkelingsruimte die binnen de PAS beschikbaar
wordt gesteld wordt overschreden;
- er voldoende ontwikkelingsruimte binnen de PAS wordt geconstateerd voor alle hectaren.
Bij een KDW tussen de 0,05 en 1 mol is er alleen een meldingsplicht bij landbouw, infrastructurele of
industrie ontwikkelingen. Boven de 1 mol is er altijd een vergunningsplicht. In dit geval is er sprake
van een KDW van 0,01 mol, er is geen meldingsplicht.
Geconcludeerd kan worden dat er voor het aspect stikstofdepositie geen belemmeringen zijn geconstateerd voor de realisatie van het plan. Uit de toetsing blijkt dat negatieve effecten op de aangewezen habitats en soorten op voorhand zijn uit te sluiten.

Econsultancy
Boxmeer, 23 maart 2017
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Berekening voor
eigen gebruik

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Rodoe

Hengelosestraat 8 , Deurningen

Omschrijving

Landgoed Op den Bult

Datum berekening

Rekenjaar

09 februari 2017, 11:34

2017

Rekeninstellingen

Berekend met een straal van 15,0km rondom de bron(nen)

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Situatie 1

NOx

8,77 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Provincie

Lonnekermeer

Overijssel

Situatie 1

0,01

Toelichting

Berekening voor eigen
gebruik

aanleg 'private' parkeerplaatsen t.b.v. openstelling landgoed

Situatie 1
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Berekening voor
eigen gebruik
Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor eigen
gebruik

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1

Bron 1
255144, 478394
2,5 m
0,000 MW
1,02 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

65,0 NOx
NH3

Emissie

1,02 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NOx
NH3

Berekening voor eigen
gebruik

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1

Bron 2
254504, 478169
2,5 m
0,000 MW
7,75 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen (/dag) Stof

65,0 NOx
NH3

Emissie

7,75 kg/j
< 1 kg/j
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectbijdrage
(Lonnekermeer)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

Lonnekermeer

0,01

<=0,05

Lemselermaten

0,00

<=0,05

Dinkelland

0,00

<=0,05

Springendal & Dal van de Mosbeek

0,00

<=0,05

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

0,00

<=0,05

Landgoederen Oldenzaal

0,00

<=0,05

Witte Veen

0,00

<=0,05

Aamsveen

0,00

<=0,05

Buurserzand & Haaksbergerveen

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Geen overschrijding*
Wel overschrijding
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1
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Berekening voor
eigen gebruik
Depositie per Lonnekermeer
habitattype
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden

0,01

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,01

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,01

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Lemselermaten
Habitattype

Berekening voor eigen
gebruik

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,00

<=0,05

ZGH6410 Blauwgraslanden

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,00

<=0,05

Situatie 1

beschikbaar?
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Berekening voor
eigen gebruik

Dinkelland
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6120 Stroomdalgraslanden

0,00

<=0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Springendal & Dal van de Mosbeek
Habitattype

Berekening voor eigen
gebruik

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,00

<=0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,00

<=0,05

H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H6230)

0,00

<=0,05

Situatie 1

beschikbaar?
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Berekening voor
eigen gebruik
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,00

<=0,05

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Landgoederen Oldenzaal
Habitattype

Berekening voor eigen
gebruik

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,00

<=0,05

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,00

<=0,05

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,00

<=0,05

H9999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H9120,
H9160A)

0,00

<=0,05

Situatie 1

beschikbaar?
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Berekening voor
eigen gebruik
Witte Veen
Habitattype

Berekening voor eigen
gebruik

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,00

<=0,05

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,00

<=0,05

Situatie 1

beschikbaar?
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Aamsveen
Habitattype

Berekening voor eigen
gebruik

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,00

<=0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen

0,00

<=0,05

Situatie 1

beschikbaar?
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Berekening voor
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Buurserzand & Haaksbergerveen
Habitattype

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Geen overschrijding*
Wel overschrijding
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1
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Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

0,00

<=0,05

Kleingewässer Achterberg

0,00

<=0,05

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

0,00

<=0,05

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen
Münsterlandes

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Geen overschrijding*
Wel overschrijding
*

Berekening voor eigen
gebruik

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Situatie 1
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Depositie per Amtsvenn u. Hündfelder Moor
habitattype
Habitattype

H9999:1154c Habitattype onbekend/onzeker
(buitenland)

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Kleingewässer Achterberg
Habitattype

H9999:1145c Habitattype onbekend/onzeker
(buitenland)

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald
Habitattype

H9999:1155c Habitattype onbekend/onzeker
(buitenland)

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrijding KDW

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes
Habitattype

H9999:1157c Habitattype onbekend/onzeker
(buitenland)

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Geen overschrijding*
Wel overschrijding
*

Berekening voor eigen
gebruik

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Situatie 1
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Disclaimer

Rekenbasis

Berekening voor eigen
gebruik

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2015.1_20161230_e66ee8c868
Database
versie 2015.1_20160514_90ad58c36e
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Situatie 1
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Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed op den Bult
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Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed op den Bult

Bijlage 8

Watertoets, 31-01-17 (inclusief mailcontact).

55

datum
31-1-2017
dossiercode 20170131-63-14527

Geachte heer/mevrouw Paul Staats,
U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Bestemmingsplan Frans op den Bult 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.
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datum
31-1-2017
dossiercode 20170131-63-14527
Samenvatting van de watertoets (normale procedure)
In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is
uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Voor algemene informatie over
de watertoets van Vechtstromen kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.vechtstromen.nl Mocht u specifieke
vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088- 220 3333. U kunt ook een
email sturen naar info@vechtstromen.nl.
Uit deze toets volgt de normale procedure.
Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

_________________________________________________________________________________________________________
Gegevens aanvrager:
Naam: Paul Staats
Adres: Sabastraat 13
Postcode: 7556 TH
Plaats: Hengelo
E-mail: info@paulstaats.com
Telefoon: 06-21816847
Gegevens gemeente:
Naam: Dinkelland
E-mail: r.rietveld@noaberkracht.nl
Telefoon: 0541-854100

_________________________________________________________________________________________________________
Plan gegevens:
Naam plan: Bestemmingsplan Frans op den Bult
Omschrijving van het plan:
Bestemmingsplan Landgoed op den Bult
Plan adresgegevens:
Adres: Hengelosestraat 6-8
Postcode: 7561RT

Plaats: Deurningen
Kadastraal: gemeente Weerselo, sectie M, nummer 3468

_________________________________________________________________________________________________________
Ingevoerde plangegevens:

_________________________________________________________________________________________________________
Geraakte kaartlagen:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt? nee
Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Dinkelland.

_________________________________________________________________________________________________________
Toets vragen:
1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee
2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? nee
3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee
4) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is? nee
5) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2? ja
6) Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt? nee
7) Betreft het een algehele herziening van een bestemmingsplan? ja
8) Bedraagt het verschil tussen de hoogte van de weg en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 30 centimeter?
nee
9) Bedraagt het verschil tussen de GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) en de bovenzijde van de begane-grondvloer
minder dan 80 centimeter? nee
10) Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en huishoudelijk afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde rioolbuis? nee
Aanvullende vragen:
11) Het verharde oppervlak neemt toe met circa 2200 m2 m2.
12) Hemelwater en huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via een:
- Gemengd stelsel
- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt geinfiltreerd)

- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater)
- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool en verbeterd gescheiden stelsel) ja
13) Ligt het plan in een intrekgebied van de waterwinning? nee
14) Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig? ja
15) Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken? nee
16) Vinden er in het plangebied agrarische activiteiten plaats? nee
17) Gaat er grondwater onttrokken worden binnen het plangebied (tijdelijk of permanent)? nee

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
Copyright Digitale watertoets http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is

omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
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Van: Harrie de Lang <H.de.Lang@vechtstromen.nl>
Onderwerp: RE: Watertoets20170131-63-14527, Bestemmingsplan Frans op den Bult
Datum: 6 februari 2017 10:21:33 CET
Aan: Paul Staats <info@paulstaats.com>
Beste Paul Staats,
In het advies dat ik vorige week heb gestuurd staat reeds vermeld wat een praktische oplossing
is voor de toename van de verharding
Het verhard oppervlak (gebouwen en bestrating) neemt binnen het plangebied toe met circa
2200 m2. Het regenwater kan hierdoor niet meer infiltreren in de bodem maar zal versneld tot
afstroming komen. Hiervoor zijn compenserende maatregelen nodig. Uit informatie van de
gemeente blijkt dat het gebied is aangesloten op een drukriolering, regenwater mag hier niet op
worden aangesloten. Voor dit plan betekent dit dat overtollig water geborgen moet worden. Dit
water kan worden geborgen in bijvoorbeeld een zaksloot, wadi’s, bodempassage, (vis)vijver,
infiltratiekratten etc.
Bovenstaand advies geeft meerdere mogelijkheden aan voor de oplossing van het probleem.
Het afvloeien in veld en sloot valt hier onder. Er is ruimte genoeg en dit is een mooie praktische
oplossing.
Als u dit uitvoert heeft het Waterschap Vechtstromen geen bezwaar
Met vriendelijke groet,

Van: Paul Staats [mailto:info@paulstaats.com]
Verzonden: donderdag 2 februari 2017 15:00
Aan: Harrie de Lang <H.de.Lang@vechtstromen.nl>
Onderwerp: Re: Watertoets20170131-63-14527, Bestemmingsplan Frans op den Bult
Beste Harrie de Lang,
Na terugkoppeling met initiatiefnemer is besloten het plan aan te passen en het regenwater
naast de nieuwe parkeerplaats af te laten vloeien in het veld en sloot.
Wanneer ik deze nieuwe situatie invoer in de Digitale Watertoets kom ik toch nog op de pagina
dat er overleg nodig is met de beheerder. Ik ga er vanuit dat dit hiermee voldoende is
kortgesloten.
Kunt u dit mij bevestigen?
Ik hoor graag. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Paul Staats

www.paulstaats.com

info@paulstaats.com
06-21816847

Op 2 feb. 2017, om 11:59 heeft Harrie de Lang <H.de.Lang@vechtstromen.nl> het volgende
geschreven:
Geachte heer Staats,
Op 31 januari 2017 heeft waterschap Vechtstromen een verzoek om een wateradvies, via de
websitewww.dewatertoets.nl, ontvangen.
Het betreft de wijziging van het bestemmingsplan Hengelose straat 6-8 Deurningen, Frans op
de Bult. Het gaat om de uitbreiding van een parkeerterrein.
Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat één vraag met ‘Ja’ is beantwoordt. Uit uw
informatie blijkt dat binnen het plangebied het totale verharde oppervlak met circa 2200 m2
toeneemt.
In kader van de watertoets heeft het waterschap hierop de volgende opmerkingen:
Het verhard oppervlak (gebouwen en bestrating) neemt binnen het plangebied toe met circa
2200 m2. Het regenwater kan hierdoor niet meer infiltreren in de bodem maar zal versneld tot
afstroming komen. Hiervoor zijn compenserende maatregelen nodig. Uit informatie van de
gemeente blijkt dat het gebied is aangesloten op een drukriolering, regenwater mag hier niet op
worden aangesloten. Voor dit plan betekent dit dat overtollig water geborgen moet worden. Dit
water kan worden geborgen in bijvoorbeeld een zaksloot, wadi’s, bodempassage, (vis)vijver,
infiltratiekratten etc.
De invloed van het plan op de waterhuishouding is gering.
Wanneer voornoemde opmerking in het plan wordt meegenomen heeft waterschap
Vechtstromen geen bezwaar.
Met vriendelijke groet,
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<LOGO-VS.jpg>

T: 088 2203333

www.vechtstromen.nl
<twit.png>

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het
gebruik door de geadresseerde.Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de
inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.
<Harrie de Lang B Sc .vcf>

T: 088 2203333
www.vechtstromen.nl

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het
gebruik door de geadresseerde.Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de
inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.

Van: Harrie de Lang <H.de.Lang@vechtstromen.nl>
Onderwerp: Watertoets20170131-63-14527, Bestemmingsplan Frans op den Bult
Datum: 2 februari 2017 11:59:52 CET
Aan: "'info@paulstaats.com'" <info@paulstaats.com>
Kopie: "'r.rietveld@noaberkracht.nl'" <r.rietveld@noaberkracht.nl>
Geachte heer Staats,
Op 31 januari 2017 heeft waterschap Vechtstromen een verzoek om een wateradvies, via de
website www.dewatertoets.nl, ontvangen.
Het betreft de wijziging van het bestemmingsplan Hengelose straat 6-8 Deurningen, Frans op
de Bult. Het gaat om de uitbreiding van een parkeerterrein.
Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat één vraag met ‘Ja’ is beantwoordt. Uit uw
informatie blijkt dat binnen het plangebied het totale verharde oppervlak met circa 2200 m2
toeneemt.
In kader van de watertoets heeft het waterschap hierop de volgende opmerkingen:
Het verhard oppervlak (gebouwen en bestrating) neemt binnen het plangebied toe met circa
2200 m2. Het regenwater kan hierdoor niet meer infiltreren in de bodem maar zal versneld tot
afstroming komen. Hiervoor zijn compenserende maatregelen nodig. Uit informatie van de
gemeente blijkt dat het gebied is aangesloten op een drukriolering, regenwater mag hier niet op
worden aangesloten. Voor dit plan betekent dit dat overtollig water geborgen moet worden. Dit
water kan worden geborgen in bijvoorbeeld een zaksloot, wadi’s, bodempassage, (vis)vijver,
infiltratiekratten etc.
De invloed van het plan op de waterhuishouding is gering.
Wanneer voornoemde opmerking in het plan wordt meegenomen heeft waterschap
Vechtstromen geen bezwaar.
Met vriendelijke groet,

T: 088 2203333
www.vechtstromen.nl

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het
gebruik door de geadresseerde.Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de
inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.

Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed op den Bult

Bijlage 9

Toelichting voor artikel 2.8 van de omgevingsverordening;
Paul Staats, 2 juni 2017.
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Paul Staats
Hengelo, 2 juni 2017

Bijlage 9
Bestemmingsplan Landgoed op den Bult
Gemeente Dinkelland

Onderwerp en aanleiding
Deze bijlage verschaft extra informatie voor de toelichting van het bestemmingsplan Landgoed op de Bult in de
gemeente Dinkelland. Met betrekking tot artikel 2.8 van de Omgevingsverordening wordt aangetoond dat het
oppervlakte aan bos gelijk blijft als in de bestaande situatie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een verzoek van
de provincie Overijssel om meer informatie over het plan te verschaffen. Er was geen vooroverleg gepleegd.

Huidige situatie
2
Binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan is in de huidige situatie circa 45.780 m als
2
‘bos’ en circa 12.200 m als ‘agrarisch’ bestemd. Er vinden in de praktijk nagenoeg geen
agrarische activiteiten plaats.

NOORD

Gemeente Weerselo
Sectie M
nr. 3468

oppervlakte
±7600 m²

oppervlakte
±4600 m²

Frans op den Bult

perceeloppervlakte ±57980 m²
agrarisch ±12200 m²
bos ±45780 m²

Bestaande functie binnen de plangrenzen (bron HJJ&FL Grave).

Toekomstige situatie
Binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan is in de toekomstige situatie wederom circa
2
2
45.780 m als ‘bos’ bestemd. Daarnaast krijgt circa 9.720 m aan grond de bestemming
‘agrarisch’. De open ruimte is voor recreatieve doeleinden. De bestemming
‘verkeersdoeleinden’ is voor een uitbreiding van het parkeerterrein aan de Vliegveldstraat.

NOORD

Gemeente Weerselo
Sectie M
nr. 3468

Frans op den Bult

uitbreiding
parkeerplaatsen

perceeloppervlakte ±57980 m²

0
00
32

0
00
38
0
00
76

0
00
46

toekomstige
tunnel

verkeersdoeleinden ±2480 m²
agrarisch ±9720 m²
bos ±45780 m²

0
00
40

Nieuwe functies binnen de plangrenzen (bron HJJ&FL Grave).

Omgevingsverordening
De 'Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur' is op 12 april 2017 vastgesteld door
Provinciale Staten en is vanaf 1 mei van kracht. Deze visie gaat over de inrichting en
ontwikkeling van de leefomgeving in de provincie Overijssel. De Omgevingsverordening
Overijssel 2017 is een vertaling van de Omgevingsvisie in bindende regels.
De provincie toetst nieuwe bestemmingsplannen aan de Omgevingsverordening. In dit geval is
artikel 2.8 van de Omgevingsverordening relevant: regels voor ‘bos en natuur buiten het NNN
(voorheen EHS)’.

2/3

Toetsing
De voornemens in het nieuwe bestemmingsplan kunnen worden toegestaan als er sprake is van
een kleinschalige ontwikkeling (artikel 2.8.2. lid 4).
Het perceel ligt ingeklemd tussen een aantal grote infrastructurele werken: de Hengelosestraat
en de snelweg A1. De Vliegveldstraat met viaduct wordt binnenkort verbreed. Ten oosten van
het perceel ligt een groot tankstation met rustplaats en ten zuiden een grootschalig
parkeerterrein voor vrachtwagens. Het spoor ligt op geringe afstand.
De omzetting van de bestemming betreft vooral twee, oudere agrarische percelen. Tezamen
vormen zij 21% van het plangebied. Het oppervlakte aan bos wordt gecompenseerd; de
versnippering van het bos wordt tegengegaan.
Gezien bovenstaande kan geconcludeerd worden dat sprake is van een betrekkelijk
kleinschalige ontwikkeling.
Hiervoor wordt voldaan aan de voorwaarden:
a.
De waarde van het bos wordt slechts in beperkte mate aangetast. Het oppervlakte
aan bos blijft gelijk binnen het plangebied (zie illustraties). Er vindt een verschuiving
plaats van het open gedeelte, met de bestemming ‘agrarisch’.
De ecologische kwaliteit van de drie locaties met bos dat verdwijnt is relatief
beperkt. Het betreft voor 1/3 deel een bos met larixen en voor 2/3 deel een bos
met jong aangeplante eiken. Het eikenbos was recent een kapvlakte. Een
ecologisch rapport heeft aangetoond dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is (zie
bijlage 6 van het bestemmingsplan Landgoed op den Bult).
b.
Per saldo is sprake van een versterking van de waarden van het gebied. De
ontwikkeling betekent een opwaardering van het complete perceel met meer
bosonderhoud en nieuwe aanplant. Het aaneengesloten bos wordt groter. De
ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd middels een landschapsplan. Het water wordt
ter plaatse natuurlijk geïnfiltreerd.
c.
Er zijn in redelijkheid geen alternatieven. Het bos krijgt een recreatieve
meerwaarde, gekoppeld aan de naastgelegen horecavoorziening Frans op den Bult.
Alleen de gronden naast de horecavoorziening zijn in eigendom van de
initiatiefnemer. Het plan volgt de eigendomsgrens.

_._

www.paulstaats.com I info@paulstaats.com I 06 218 168 47
Sabastraat 13 7556 TH Hengelo
KvK Arnhem 617 199 51 I NL27 INGB 0666 2788 57 I BTW nr. NL 1123 11775 B02

3/3

Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed op den Bult

58

Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed op den Bult

Regels
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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan 'Buitengebied, Landgoed op den Bult' met identificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPLGOPDENDBULT-VG01 van de gemeente Dinkelland;
1.2

bestemmingsplan:

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

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5

agrarisch bedrijf:

een bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van
producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren.
1.6

archeologische waarden:

waarden die aan een gebied zijn toegekend vanwege de kennis en wetenschap van de in dat
gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden.
1.7

bassin:

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en
glastuinbouwactiviteiten.
1.8

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
1.9

bedrijf:

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of
herstellen van goederen.
1.10

bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw
of het terrein, noodzakelijk is en waarin eveneens familieleden tot de 2e graad woonachtig
mogen zijn, die niet werkzaam zijn op het bijbehorende bedrijf.
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1.11

bestaand:

ten aanzien van de vóór 1998 aanwezige bouwwerken, de na 1998 bij of krachtens de
Woningwet aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden, en het overige gebruik bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het
bestemmingsplan.
1.12

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
1.13

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.14

bijgebouw:

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat
van een op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw.
1.15

bosbouw:

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en
ontwikkeling van bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies)
natuur, houtproductie, landschap, milieu en recreatie.
1.16

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk.
1.17

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.
1.18

bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.
1.19

bouwvlak:

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

1.20

bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden.
1.21
64

containerteelt:
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het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt.
1.22

cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden
gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering.
1.23

cultuurhistorische waarden:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren,
die uitdrukking geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de
loop van de geschiedenis.
1.24

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
1.25

evenement:

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toe-gankelijke festiviteit,
grootschalige sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en
alle overige tot vermaak en recreatie bedoelde activiteiten, met uit-zondering van markten als
bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen en
betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties,
voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten.
1.26

extensief dagrecreatief medegebruik:

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat on-dergeschikt is aan de functie van
de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen,
paardrijden, kanoën, de aanleg van een vis- of picknickplaats, of een naar de aard daarmee
gelijk te stellen medegebruik.
1.27

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
1.28

geomorfologische waarden:

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

1.29

grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
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een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij het
gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, zoals een
melkrundveehouderijbedrijf, een akkerbouwbedrijf, een productiegerichte paardenhouderij
enerzijds, of biologische bedrijven, waarbij dieren worden gehouden overeenkomstig de regels
die krachtens artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten aanzien van de
biologische productiemethoden anderzijds, en naar de aard gelijk te stellen agrarische bedrijven
als hiervoor genoemd.
1.30

hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.
1.31

horecabedrijf en/of -instelling:

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte
vermaaksfunctie.
1.32

huishouden:

een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een
complex van ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire
voorzieningen en de entree.
1.33

kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander
voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de
Woningwet een bouwvergunning is vereist.
1.34

landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied.
1.35

natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en
biologische elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke
waarden zal de Wet natuurbescherming steeds onderdeel van het toetsingskader zijn).
1.36

normaal agrarisch gebruik:

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch
gebruik van de gronden.
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1.37

normaal onderhoud:

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer,
behoud en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren.
1.38

overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel
met ten hoogste één wand.
1.39

peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg
grenst:
2. de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
3. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst:
4. de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:
5. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil).
1.40

prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander
tegen vergoeding.
1.49

prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd,
dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie.
1.42

voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer
dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of
de feitelijke indeling van het gebouw, als voorgevel moet worden aangemerkt.
1.43

woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden.
1.44

woonhuis:

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

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
2.3

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buiten-zijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes,
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;
2.6

afstand tot de (bouw)perceelgrens:

tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel
voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst;
2.7

de afstand tot de weg:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg;
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische
en cultuurhistorische waarden;
met daaraan ondergeschikt:
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
d. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
e. cultuurgrond;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. extensief dagrecreatief medegebruik;
h. wegen en paden;
i. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;
j. terreinen voor evenementen;
met de daarbijbehorende:
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2

Bouwregels

3.2.2 Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende
regel:
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten het bouwvlak ten
hoogste 2,00 m bedragen.
3.3
Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en naar de
aard daarmee gelijk te stellen activiteiten anders dan waarvoor in het verleden
planologische medewerking is verleend;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan
de in lid 3.1 toegelaten bedrijvigheid en waarvoor in het verleden planologische
medewerking is verleend;
c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het
bouwperceel, met uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal
zes maanden per jaar);
d. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer
dan zes maanden per jaar;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden
anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de
bereikbaarheid van bebouwde percelen en veldschuren;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden
agrarische bedrijfsactiviteiten;
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g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de
verkoop van eigen en streekeigen producten, dan wel detailhandel:
vanuit een sierteelt- en/of boomteeltbedrijf, indien de verkoopvloeroppervlakte groter is
dan 10% van de bestaande bedrijfsgebouwen, met een maximum van 100 m²;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden;
i. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de
daarbijbehorende bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische
medewerking is verleend;
k. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin;
3.3.2
a.

b.

3.4

Voorwaardelijke verplichting
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken binnen de bestemming
'Agrarisch' zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen in de
bestemming 'Agrarisch' en 'Bos' conform het in bijlage 1 opgenomen landschappelijk
inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;
In afwijking van het bepaalde onder lid 1 mogen gronden en bouwwerken
overeenkomstig de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat na het
tijdstip van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan geheel uitvoering is
gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het
in Bijlage 1 opgenomen landschappelijke inrichtingsplan, teneinde te komen tot een
goede landschappelijke inpassing.
Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:
het bepaalde in artikel 3.3.2 indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals
opgenomen in Bijlage 1, andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien
verstande dat
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau
van de landschappelijke waarden waarvoor de in Bijlage 1 genoemde
landschapsmaatregelen zijn bepaald;
b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige
functies en waarden.
3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
3.5.1 Vergunningplichtige werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist:
a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas en voorzover niet
geregeld volgens de Wet natuurbescherming of krachtens een op grond van de Wet
natuurbescherming vastgestelde verordening;
b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een
aaneengesloten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
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c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief
medegebruik en/of het educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen
van andere oppervlakteverhardingen, met uitzondering van:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van percelen en
veldschuren; en
b. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en
aansluitend op veldschuren ten behoeve van het gebruik van veldschuren;
h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of
telecommunicatiekabels en/of -leidingen.
3.5.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 3.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van
ten hoogste 30 cm betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het
maaiveld.
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. dienen ter uitvoering en realisatie van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage
1 opgenomen landschappelijke inrichtingsplan.
3.5.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische
buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden.
De in lid 3.5.1 onder a en e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen
kunnen voorts slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de
landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.
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Artikel 4
4.1

Bos

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bos’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. natuur, bosbouw en houtproductie;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en
de landschappelijke waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al
dan niet mede bestemd voor waterberging;
en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van een geluidsgevoelige bestemming
vanwege een spoorweg, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “geluidzone spoor”;
met dien verstande dat;
e. de beplanting van de voor 'Bos' aangewezen gronden bestaat uit soorten, die vermeld
zijn in het landschappelijk inrichtingsplan in bijlage 1 van de planregels;
met daaraan ondergeschikt:
f. het extensief agrarisch medegebruik;
g. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
h. wegen en paden;
i. openbare nutsvoorzieningen;
j. terreinen voor evenementen;
met de daar bijbehorende:
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2
Bouwregels
4.2.1 Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de hoogte van overige bouwwerken ten behoeve van vogelobservatie zal ten hoogste
15,00 m bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m
bedragen.
4.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten
behoeve van een permanent ander gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen.
4.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
4.4.1 Vergunningplichtige werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist:
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a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en
oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of
andere watergangen en/of -partijen;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
f. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief
medegebruik en/of het educatief medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
telecommunicatiekabels en/of -leidingen.
4.4.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. dienen ter uitvoering en realisatie van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage
1 opgenomen landschappelijke inrichtingsplan.
4.4.3 Toetsingscriteria
a. de in lid 4.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de
geomorfologische, cultuurhistorische en de archeologische waarden, de waarden van de
historische buitenplaatsen.
b. voor de in 4.4.1 onder a tot en met d genoemde activiteiten zullen uitsluitend
vergunningen worden verleend als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van
bos- en natuurbeheer.
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Artikel 5
5.1

Horeca

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' ten behoeve van de
bestaande horecabedrijf op de aangrenzende gronden;
met de daar bijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2
Bouwregels
5.2.1
Op de in lid 5.1 vermelde gronden zijn geen gebouwen of overkappingen toegelaten.
5.2.2
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de
bedrijfswoning(en) of bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m
bedragen.
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Hoofdstuk 3
Artikel 6

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7

Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een
prostitutiebedrijf;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de
bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen,
festiviteiten, manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel,
indien die activiteiten een aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;
e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of
vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van
niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of
overtuigingen.
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Artikel 8

Algemene aanduidingsregels

8.1
Geluidzone - spoor
8.1.1 Aanduidingsregels
Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd,
behoudens die welke op grond van de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en)
zijn toegelaten.
8.1.2 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:
a. de algemene aanduidingregel 'geluidzone - spoor' wordt aangebracht, mits:
er vanwege een wijziging van de feitelijke inrichting van een spoorweg of een toe- of afname
van het treinverkeer sprake is van een noodzakelijke verbreding of versmalling van de
aandachtszone:
b. de algemene aanduidingregel 'geluidzone - spoor' wordt verwijderd, mits:
er vanwege een wijziging van de feitelijke inrichting van een spoorweg of een toe- of afname
van het treinverkeer sprake is van een noodzakelijke verbreding of versmalling van de
aandachtszone.
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Artikel 9

Algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de
oppervlakte en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;
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Artikel 10

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.

enige bestemming wordt gewijzigd voor wat betreft de hoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten voor de
telecommunicatie, mits:

1. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een
hoogspanningsmast, een reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te stellen hoog
bouwwerk;
2. de antenne niet geplaatst kan worden op een bedrijventerrein;
3. de antenne vervolgens geplaatst moet worden in aansluiting op grote infrastructuurlijnen;
4. de mast radiografisch noodzakelijk is;
5. de hoogte van een mast ten hoogste 45,00 m zal bedragen;
6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt noodzakelijk is
voor de realisatie van een adequaat dekkend netwerk van voldoende capaciteit;
7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden,
de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 11
11.1

Overige regels

Aanvullende werking welstandscriteria

De op de verbeelding en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de
maatvoering van bouwwerken, kan nader worden ingevuld door de in de Woningwet bedoelde
welstandscriteria.
11.2

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke
waarden, de natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de cultuurhistorische
waarden, de archeologische waarden, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen
stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.
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Hoofdstuk 4
Artikel 12
12.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwen

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, gedeeltelijk worden vernieuwd of
veranderd; na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd
of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.
c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat
plan.
12.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels deel uitmakend van
het bestemmingsplan 'Buitengebied, Landgoed op den Bult'.
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Bijlagen bij regels

Bijlage 1

Landschappelijke inpassing Landgoed op de Bult,
Deurningen; Bijkerk c.s., januari 2017.
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Verbeelding
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Plangebied

Buitengebied, Landgoed op den Bult
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