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HOOFDSTUK 1
1.1

INLEIDING

Aanleiding

Op het perceel Eikweg 8 te Lattrop, gelegen in het buitengebied van de gemeente Dinkelland, is een voormalig
agrarisch erf aanwezig. De agrarische bedrijfsactiviteiten op deze locatie zijn beëindigd. De locatie is
tegenwoordig uitsluitend in gebruik als zijnde een woonperceel. De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing
heeft geen vervolgfunctie, waardoor niet langer in het onderhoud van de bebouwing geïnvesteerd wordt en
daardoor snel verouderd. Het is daarom wenselijk deze landschapsontsierende bebouwing te slopen.
Op basis van het gemeentelijke beleid ‘Rood voor Rood Dinkelland 2015’ wordt in ruil voor de sloop van de
voormalige agrarische bebouwing, met een gezamenlijke oppervlakte van 1.800 m2, het recht op twee
compensatiewoningen met bijgebouwen verkregen.
Concreet bestaat de ontwikkeling uit:






sloop van 1.800 m2 aan landschapsontsierende bebouwing;
sanering van overtollige erfverharding;
realisatie van twee compensatiewoningen met bijgebouwen;
behoud van de bestaande woningen met bijbehorende bijgebouwen;
het zorgvuldig landschappelijk inpassen van het geheel.

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan waardoor een
bestemmingsplanherziening is vereist. Zowel de woonkavels van de compensatiewoningen als de percelen van
de te behouden woningen worden voorzien van een woonbestemming. De overige gronden van de voormalige
agrarische bedrijfsbestemming worden ‘wegbestemd’ door de gronden een agrarische gebiedsbestemming
zonder bouwvlak (overeenkomstig aangrenzende gronden) toe te kennen. Voorliggend bestemmingsplan
voorziet hierin. Hierbij zal worden aangetoond dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in
overeenstemming is met ‘een goede ruimtelijke ordening’.

1.2

Ligging van het plangebied

De locatie is gelegen aan de Eikweg 8 te Lattrop, op circa 300 meter ten westen van de kern Lattrop. De locatie
is kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie L en nummer 1391 en 1440. In figuur 1.1 is de ligging van
de locatie ten opzichte van Lattrop en de directe omgeving weergegeven.

Figuur 1.1

Ligging van het plangebied ten opzichte van Lattrop en de directe omgeving (Bron: ArcGIS)
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1.3

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan: “Eikweg 8 Lattrop” bestaat uit de volgende stukken:



verbeelding (tek.nr.: NL.IMRO.1774.BUIBPEIKWEG8-OW01) en een renvooi;
regels (en bijbehorende bijlagen).

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.4

Geldend bestemmingsplan

De locatie is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ van de gemeente Dinkelland. Dit
bestemmingsplan is vastgesteld op 18 februari 2010 door de gemeenteraad. De locatie heeft op basis van dit
bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch - 1’, gedeeltelijk met bouwvlak en de functieaanduidingen
‘specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel niet grondgebonden’ en ‘specifieke vorm van wonen – tweede
bedrijfswoning’.
In figuur 1.2 een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan weergegeven. Hierin is het
geldend bouwvlak met de blauwe stippellijn en het plangebied met een rode stippellijn weergegeven.

Figuur 1.2

Uitsnede bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ (Bron: gemeente Dinkelland)

De voor ‘Agrarisch - 1’ bestemde gronden zijn, mede gelet op de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch bouwperceel niet grondgebonden’, aangewezen voor het agrarisch gebruik en de uitoefening van een
agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. Bedrijfsgebouwen en
overkappingen ten behoeve van agrarische bedrijven zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Binnen
het bouwvlak zijn, gelet op de aanwezige aanduiding, twee bedrijfswoningen toegestaan.
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Het realiseren van het RvR project is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, omdat het
toevoegen van (reguliere) woningen en het in gebruik nemen van de voormalige bedrijfswoningen als reguliere
burgerwoningen niet is toegestaan. De gronden ter plaatse van het bouwvlak en de aanduiding ‘specifieke
vorm van agrarisch - bouwperceel niet grondgebonden’ worden bestemd, waarmee ter plaatse in de toekomst
geen agrarisch bedrijf meer mag worden uitgeoefend. In de bestemmingsplanherziening zullen tevens de
uitgangspunten uit de RvR-regeling en de landschappelijke inpassing worden vastgelegd.

1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie van het plangebied beschreven.
Hoofdstuk 3 gaat in op de planbeschrijving.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie
Overijssel en de gemeente Dinkelland beschreven.
In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsthema’s de revue.
Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de
economische uitvoerbaarheid.
Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en inspraak.
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HOOFDSTUK 2
2.1

HUIDIGE SITUATIE

Huidige situatie plangebied

Het perceel ligt in het buitengebied, op circa 300 meter ten westen van de kern Lattrop. De ruimtelijkfunctionele structuur van de omgeving bestaat voornamelijk uit agrarische gronden, agrarische
bedrijfspercelen, woonerven en de woonkern Lattrop.
De locatie bestaat uit een voormalig agrarisch erf. Het erf wordt aan twee zijden begrenst door infrastructuur,
te weten de Eikweg aan de oostkant en de Binnenbroekweg aan de noordkant. Het erf wordt aan de overige
zijden omgeven door agrarisch in gebruik zijnde gronden. De agrarische bedrijfsactiviteiten op het erf zijn
volledig beëindigd. De bebouwing op het erf bestaat uit twee aaneengebouwde bedrijfswoningen en vier
agrarische bedrijfsgebouwen. De bedrijfsgebouwen hebben geen vervolgfunctie en staan grotendeels leeg.
Tussen de bebouwing is erfverharding aanwezig. Het overige deel van het plangebied is ingericht als
grasperceel en een klein gedeelte wordt gebruikt als tuin behorende bij de bedrijfswoningen. Het erf wordt
aan de oostzijde met twee in- en uitritten ontsloten op de Eikweg en aan de noordkant met twee in- en
uitritten ontsloten op de Binnenbroekweg. In figuur 2.1 en 2.2 is de huidige situatie op (lucht)foto’s
weergegeven.

Figuur 2.1

Huidige situatie (Bron luchtfoto: Provincie Overijssel)
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Figuur 2.2

Huidige situatie (Bron luchtfoto: Provincie Overijssel)
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HOOFDSTUK 3
3.1

PLANBESCHRIJVING

Sloop

Zoals in Hoofdstuk 2 beschreven bevinden zich op het erf diverse voormalige agrarische opstallen. Diverse
opstallen hebben geen vervolgfunctie meer, waardoor ook niet meer geïnvesteerd wordt in het onderhoud
van deze gebouwen. Hierdoor is de staat van de bebouwing verslechterd en zal dit in de toekomst zonder het
plegen van onderhoud verder afnemen. initiatiefnemer is voornemens de bebouwing zonder vervolgfunctie
(A) te slopen. De aaneengebouwde (bedrijfs)woningen (C) blijven behouden, net als drie niet
landschapsontsierende schuren (B, E, F) die hergebruikt zullen worden. In figuur 3.1 is de te slopen bebouwing
en de te behouden bebouwing weergegeven. Het gezamenlijk te slopen oppervlakte bedraagt 1.800 m2.
Overigens wordt ook de overtollige erfverharding gesaneerd.

Figuur 3.1

Overzicht te slopen en te behouden bebouwing bebouwing (Bron luchtfoto: Borgerink Groentechnisch Adviesburo)

De sloop, zoals hiervoor aangegeven, zijn verplicht bij het in gebruik nemen van gronden en bouwwerken en
moet uiterlijk binnen 1 jaar na het onherroepelijk (definitief) worden van de omgevingsvergunning voor een
nieuwbouwwoning zijn uitgevoerd.
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3.2

Inrichting erf & landschap

3.2.1

Uitgangspunten

Bij het uitwerken van het RvR-project is een Ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld door Borgerink
Groentechnisch Adviesburo. Het complete Ruimtelijk kwaliteitsplan is opgenomen in bijlage 1 van deze
toelichting. In het plan zijn de uitgangspunten vanuit de initiatiefnemer, het beleid en de landschappelijke
situatie verwerkt. Het Ruimtelijk kwaliteitsplan is weergegeven in figuur 3.2 en wordt aansluitend toegelicht.

Figuur 3.2

3.2.2

Ruimtelijk kwaliteitsplan (Bron: Buro Stad+Land)

Bebouwing

De compensatiewoningen met elk een maximale inhoud van 750 m3 zullen beide beschikken over een
vrijstaand bijgebouw. Voor de westelijke compensatiewoning wordt een nieuw bijgebouw gerealiseerd, voor
de noordelijke compensatiewoning wordt een bestaande schuur in gebruik genomen als bijgebouw. Daarnaast
worden de overige twee bestaande schuren in gebruik genomen als bijgebouw bij de bestaande woningen.
Opgemerkt wordt dat het Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood (bijlage 2) leidend is voor de nieuwe
bebouwing.
De positionering van de beide compensatiewoningen en een nieuw bijgebouw is bepaald aan de hand van de
positie van de bestaande woningen en de te behouden schuren op het erf. De schuur bij de westelijke woning
wordt zo gepositioneerd dat deze een erfensemble vormt met de te behouden bebouwing. Mede door de
positonering van de gebouwen zoals is weergegeven in het Ruimtelijk kwaliteitsplan wordt er een erfensemble
gecreëerd, waarbij de bijgebouwen centraal op het erf zijn gepositioneerd.
BJZ.nu
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3.2.3

Erfinrichting

De bestaande en nieuwe groenstructuur zal het erfensemble versterken. Een eikenboomgaard tussen de
bestaande schuren en de noordelijke compensatiewoning zorgen voor een verbinding tussen de woningen.
Deze groene invulling zorgt eveneens voor een groene verbinding en openheid tussen beide
nieuwbouwwoningen.
Om nog enigszins privacy te creëren op het erf rondom de woningen worden er een aantal hagen aangeplant
die ervoor zorgen dat het terrein niet geheel open is. Door de aanwezigheid van de hagen, met een hoogte van
maximaal 1.00 tot 1.20 meter, worden de zichtlijnen deels doorbroken.
Het erfbos zal de grenzen van het erf afbakenen in het landschap. Daarnaast wordt hierdoor het erf groen
ingekleed in het landschap. Naast de inpassing van het erf zal het erfbos ook een andere belangrijke functie
hebben namelijk het doorbreken van de zichtlijn vanuit de bestaande woningen naar de westelijke
compensatiewoning. Op het voorerf, voor de bijgebouwen van de bestaande woningen wordt een hoogstam
fruitboomgaard aangeplant. Vanaf de Eikweg is het aanzicht op het erf groen en landelijk.
De aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het Ruimtelijk kwaliteitsplan zijn
verplicht bij het in gebruik nemen van gronden en bouwwerken en moeten uiterlijk binnen 1 jaar na het
onherroepelijk (definitief) worden van de omgevingsvergunning voor een nieuwbouwwoning zijn uitgevoerd.

3.3

Verkeer en parkeren

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die
ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden uitgevoerd op basis van de
publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 2012)’ van het CROW.
Uitgaande van volgende uitgangspunten:






Functie: wonen, koop, vrijstaand

Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Dinkelland (Bron: CBS Statline)
Stedelijke zone: buitengebied
Parkeerbehoefte (per woning): minimaal 2,0 en maximaal 2,8
Verkeersgeneratie (per woning): minimaal 7,8 en maximaal 8,6 per etmaal

Het parkeren ten behoeve van de woningen vindt plaats rondom de woningen en de bijgebouwen. Zoals
waarneembaar in figuur 3.2, is er voldoende parkeergelegenheid voor 2 a 3 auto’s per woonperceel.
De bestaande in- en uitritten aan de Eikweg blijven gehandhaafd. Dit betreffen de in- en uitritten ten behoeve
van de bestaande woningen en bijbehorende bijgebouwen. Voor de nieuwe woningen wordt er aan de
Binnenbroekweg één gezamenlijke in- en uitrit gerealiseerd, waardoor de twee bestaande inritten aan de
Binnenbroekweg komen te vervallen. Doordat de bewoners van beide compensatiewoningen gebruik maken
van één gezamenlijk in- en uitrit ontstaat er een erfensemble temidden van beide woningen.
Per saldo zal (planologisch) niet of nauwelijks sprake zijn van een toename van het aantal
verkeersbewegingen, aangezien de agrarische gerelateerde verkeersbewegingen vervallen en er slechts sprake
is van realisatie van twee extra woningen.
Gezien de beperkte verkeersintensiteiten en er sprake is van overzichtelijke in- en uitritten wordt
geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen de in dit bestemmingsplan
besloten ontwikkelingen.
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HOOFDSTUK 4

BELEIDSKADER

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten
weergegeven. Het beleid is in dit bestemmingsplan afgewogen en doorvertaald in de verbeelding en in de
regels.

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

4.1.1.1 Algemeen
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
4.1.1.2 Rijksdoelen en regionale opgaven
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):




Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan.
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn:







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

4.1.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking
In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Doel van de ladder voor
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in
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stedelijke gebieden. Hierbij dient de behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond. De
ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen. In afbeelding 4.1 wordt deze treden schematisch
weergegeven.

Figuur 4.1

4.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie. Wat betreft de
'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat de drie treden (behoefte, bestaand stedelijk
gebied en bouwen buiten bestaand stedelijk gebied) van toepassing zijn bij 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen'
(3.1.6 Bro). Er zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest over deze begripsdefinitie.
Op het realiseren van woningen zijn ondermeer de uitspraken ABRvS 27 augustus 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3223en ABRvS 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2077 van toepassing. Uit deze uitspraken
blijkt dat het realiseren van respectievelijk 4 en 7 woningen niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling als
bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, Bro. In voorliggend geval is de ladder voor duurzame
verstedelijking dan ook niet van toepassing aangezien sprake is van een toevoeging van slechts twee nieuwe
woningen. Geconcludeerd wordt dat er niet hoeft te worden getoetst aan de ladder en er geen sprake is van
strijd met het rijksbeleid.
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4.2

Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie
Overijssel, welke is verankerd in de Omgevingsverordening.
4.2.1

Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van
Overijssel. In 2009 is de Omgevingsvisie en -verordening 2009 vastgesteld. Naar aanleiding van monitoring en
evaluaties is de Omgevingsvisie en -verordening op onderdelen geactualiseerd. De Actualisatie Omgevingsvisie
en -verordening is op 3 juli 2013 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 september 2013 in werking
getreden.
Leidende thema’s voor de Omgevingsvisie zijn:



4.2.2

Duurzaamheid;
Ruimtelijke kwaliteit.
Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er
daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat
wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze
instrumenten is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie
een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt
ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de
Omgevingsvisie juridisch geborgd is.
4.2.4

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de
Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke
omgeving.
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is
gebaseerd op drie niveaus, te weten:
1.
2.
3.

generieke beleidskeuzes;
ontwikkelingsperspectieven;
gebiedskenmerken.

4.2.4.1 Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt
in deze fase het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gehanteerd.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor
externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en
archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van
Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De
generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.
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4.2.4.2 Ontwikkelingsperspectieven
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie
is een spectrum van zes ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en
kwaliteitsambities.
De ontwikkelperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke
beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige
flexibiliteit voor de toekomst.
4.2.4.3 Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap,
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Het is de vraag ‘hoe’ een ontwikkeling invulling krijgt.
Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en
er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden.
Figuur 4.2 geeft dit schematisch weer.

Figuur 4.2

4.2.5

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Bij de afwegingen in de eerste fase “generieke beleidskeuzes” zijn met name de artikelen 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.6
van belang. Op de betreffende artikelen wordt hierna nader ingegaan.
Artikel 2.1.4

Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in andere dan stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag
door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:



dat (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid niet mogelijk is;
dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut.
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Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.4
De principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn een variant op de SER-ladder ten behoeve van de
toepassing binnen de groene omgeving. De RvR ontwikkeling gaat uit van sloop van de voormalige
bedrijfsbebouwing, waarbij ter compensatie twee woningen mogen worden gebouwd.
Per saldo is geen sprake van extra ruimtebeslag door bouwen en verharden op de groene omgeving. De
compensatiewoningen worden teruggebouwd binnen de voormalige agrarische bedrijfsbestemming.
Samenvattend wordt geconcludeerd dat, gelet op het feit dat er aanzienlijk minder bebouwing wordt
teruggebouwd, wordt voldaan aan de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.
Artikel 2.1.5

Ruimtelijke kwaliteit

In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de
geldende gebiedskenmerken.
In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is gegeven
aan de vierlagenbenadering die in de Omgevingsvisie Overijssel is neergelegd en op welke wijze de Catalogus
Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing.
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past binnen
het ontwikkelingsperspectief dat in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd.
Artikel 2.1.6

Kwaliteitsimpuls Groene omgeving

Bestemmingsplannen voor de Groene omgeving kunnen - met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.1.3.
en artikel 2.1.4. en het bepaalde in artikel 2.1.5. - voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van
bestaande functies in de Groene omgeving, uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke
redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in
voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de
omgeving.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 en 2.1.6 lid 1
Het voorliggende plan leidt tot een kwaliteitsimpuls in de groene omgeving van de gemeente Dinkelland. Deze
meerwaarde vertaalt zich in:



het slopen van in totaal 1.800 m2 aan landschapsontsierende bedrijfsgebouwen;
het versterken van de landschappelijke kwaliteit (zie paragraaf 3.2), door de locatie conform de
gebiedskenmerken landschappelijk in te passen.

De investeringen in de ruimtelijke kwaliteit staan in verhouding met de geboden ontwikkelingsmogelijkheden.
Opgemerkt wordt dat in de navolgende subparagraaf 4.2.5.2 en gebiedskenmerken wordt getoetst aan de
ontwikkelingsperspectieven. Samenvattend wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan de artikelen 2.1.5
en 2.1.6 van de Omgevingsverordening.
4.2.5.2 Ontwikkelingsperspectieven
In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving van belang. In de groene
ruimte gaat het - kort door de bocht - om het behoud en de versterking van het landschap en het realiseren
van de groen-blauwe hoofdstructuur alsmede om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en
andere economische dragers. Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief ‘mixlandschap’, zoals
weergegeven in figuur 4.3.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

18

Bestemmingsplan “Eikweg 8 Lattrop”
Ontwerp

Figuur 4.3

Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart (Bron: Provincie Overijssel)

“Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte – mixlandschap”
In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Het betreffen gebieden voor
gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies (recreatie-zorg, natuur, water)
en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die de karakteristieke gevarieerde opbouw van de
cultuurlandschappen in deze gebieden versterken.
Toetsing van het initiatief aan de “Ontwikkelingsperspectieven”
De woonfunctie past binnen het ‘mixlandschap’. De karakteristieke gevarieerde opbouw van het
cultuurlandschap wordt versterkt door de diverse landschapsmaatregelen die worden getroffen in het
plangebied. Het initiatief is in overeenstemming met het ontwikkelingsperspectief.

4.2.5.3 Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap,
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. De “Stedelijke laag” wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten, aangezien voor het
plangebied geen specifieke eigenschappen vanuit deze laag gelden.

1.

De “Natuurlijke laag“

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis
voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de
natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend
worden. Ook in steden en dorpen bij voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en
dorp. Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de “Natuurlijke laag” gelegen op de overgang tussen
het gebiedstype “Dekzandvlakte en ruggen”. In figuur 4.4 is dat aangegeven.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

19

Bestemmingsplan “Eikweg 8 Lattrop”
Ontwerp

Figuur 4.4

Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

“Dekzandvlakte en ruggen”
De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in
grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/ nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar
verwijdert. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel
meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem, door
beplanting met 'natuurlijke' soorten en door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in
gebiedsontwerpen.
Toetsing van het initiatief aan de “Natuurlijke laag”
De gronden in het plangebied zijn in cultuur gebracht ten behoeve van de landbouw en daarbij behorende
erven. De van oorsprong voorkomende ‘natuurlijke laag’ is derhalve niet of nauwelijks meer aanwezig. Wel
worden landschapsmaatregelen getroffen met ‘natuurlijke’ plantsoorten, waarmee wordt verwezen naar de
oorspronkelijke ‘natuurlijke laag’. Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met het gestelde
in de “Natuurlijke laag”.

2.

De “Laag van het agrarische cultuurlandschap”

In de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke
omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel
zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid,
contrast en afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende
structuren van de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een
combinatie hiervan. Het plangebied ligt in het gebiedstype “Oude hoevenlandschap”. In figuur 4.5 is dit
weergegeven.
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Figuur 4.5

Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)

“Oude hoevenlandschap”
Het oude hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de
complexen met de grote essen ‘bezet’ waren. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden
ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer
kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de
natuurlijke ondergrond. Het landschap is contrastrijk met veel variatie op de korte afstand. Als ontwikkelingen
plaats vinden in het oude hoevenlandschap, dan dragen deze bij aan behoud en accentuering van de dragende
structuren (groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en de
karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen.
Toetsing van het initiatief aan de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap”
Met de inrichting van de nieuwe erfsituatie wordt bijgedragen aan dragende structuur van het
cultuurlandschap, door middel van de erfopbouw en landschapsmaatregelen zoals beschreven en
weergegeven in hoofdstuk 3. De ontwikkeling is in overeenstemming met de gebiedskenmerken van de ‘Laag
van het agrarisch cultuurlandschap’.

3.

De ‘Lust en Leisurelaag’

De lust- en leisurelaag is het domein van de belevenis, de betekenis en identiteit. Het voegt kenmerken toe als
landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de kwaliteit van de andere drie
lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. Het belevenisaspect wordt een steeds belangrijke pijler
onder het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Lust- en leisurelaag'
aangeduid met ‘donkerte’. Daarnaast is de Binnenbroekweg aan de noordzijde van het plangebied aangemerkt
als recreatieve route.
‘Donkerte’
Lichte gebieden geven een beeld van economische dynamiek; zoals de steden en dorpen, de snelwegen, de
kassengebieden, attractieparken en grote bedrijventerreinen. De donkere gebieden geven daarentegen een
indicatie van het rustige buitengebied van Overijssel. Het zijn relatief luwe en dunbevolkte gebieden met een
lage gebruiksdruk. De ambitie is gericht op het koesteren van donkerte als kwaliteit. Het streven is gericht op
het handhaven van de donkerte en, waar mogelijk, de gebieden bij ontwikkelingen nog donkerder te maken.
De sturing is gericht op het minimaal toelaten van kunstlicht. Het vereist het selectief inzetten en 'richten' van
kunstlicht en het vermijden van onnodig kunstlicht bij ontwikkelingen. De kansen hiervoor doen zich met name
voor bij ontwikkelingen die een grote invloed hebben op het aspect donkerte, zoals grotere woon- en
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werklocaties en wegen. Ook de projectering van passages van auto(snel)wegen en regionale wegen speelt
daarbij een grote rol vanwege het feit dat op- en afritten veelal leiden tot stedelijke ontwikkelingen.
Toetsing van het initiatief aan de ‘Lust- en leisurelaag’
Gelet op feit dat de planologische mogelijkheid voor een agrarisch bedrijf vervalt en slechts twee nieuwe
woningen worden gerealiseerd, heeft het project geen negatieve gevolgen voor het aspect ‘donkerte’.
Overigens zal het onnodig gebruik van kunstlicht zoveel mogelijk worden vermeden. Aan de Binnenbroekweg
(recreatieve route) worden geen wijzigingen aangebracht. Dit plan draagt bij aan het slopen van de
landschapsontsierende bebouwing langs de recreatieve route, hetgeen bijdraagt aan de recreatieve belevenis.
Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met het gestelde in de “Lust- en leisurelaag”.
4.2.6

Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het provinciaal beleid
zoals genoemd in de Omgevingsvisie Overijssel, die is verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel.

4.3

Gemeentelijk beleid

4.3.1

Structuurvisie Dinkelland

4.3.1.1 Inleiding
De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente
Dinkelland. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de
gemeente Dinkelland in de regio Twente aan.
4.3.1.2 Hoofdambitie
Hoofdambitie van Structuurvisie is:
“Dinkelland staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van een unieke combinatie van levende en sociaal
coherente gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde en weerbare economie”.
Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt:
1.
2.

3.
4.
5.

de gemeente zet in op 10 vitale woonkernen, met een concentratie van de meest kostbare
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo;
het versterken van het economisch profiel door het realiseren van compenserende werkgelegenheid
in de agrarische sector en het bevorderen van de economische betekenis van de toeristischrecreatieve sector;
het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;
het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme;
het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.

4.3.1.3 Buitengebied
Dinkelland is een agrarisch-toeristische gemeente met tien kernen die veelal een eigen karakter hebben.
Kenmerkend voor de gemeente Dinkelland is het unieke landschap dat is aan te merken als een kleinschalig
samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen. De gemeente heeft een
gezonde economie die ten dele drijft op de agrarische en toeristische sector maar waarin ook zeker andere
bedrijvigheid, die zowel in de kernen als het buitengebied is gevestigd, een belangrijke rol speelt. Dinkelland
staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van deze unieke combinatie van levende en sociaal coherente
gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde weerbare economie. Voor de
ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied betekent dit dat Dinkelland staat voor:
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een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het haar toevertrouwde grondgebied met respect
voor het natuurlijke en culturele erfgoed;
goede condities voor een goed functionerende economische sector, passend bij het karakter van
Dinkelland, met bijzondere aandacht voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector.

Het buitengebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Onderhavig plangebied valt binnen ‘Deelgebied
Oost’. Voor dit deelgebied zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:






Verweving natuur en landschap. Ruimte voor de agrariër;
Ontwikkeling ecologische verbindingzone;
Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure ‘Bergvennen & Brecklenkampse Veld’ (146 hectare) en
Dinkelland;
Ontwikkeling groene bufferzone grensgebied Duitsland;
Doorontwikkeling grensovergang Duitsland. Het beleid is gericht op het toestaan van functies die niet
concurrerend zijn met de kernen Denekamp en Noord-Deurningen.

4.3.1.4 Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Dinkelland
De Structuurvisie gaat niet specifiek in op dergelijke (kleinschalige) ontwikkelingen. Voor de ruimtelijke
inpassing van dergelijke ontwikkelingen is de provinciale Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving ontwikkeld als
nieuw kwaliteitsinstrument voor ontwikkelingen in het buitengebied. Hiermee is meer maatwerk mogelijk dan
voorheen. In het hoofdstuk ‘Provinciaal beleid’ vindt een toetsing plaats aan de ‘Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving’. Kortheidshalve wordt naar deze paragraaf verwezen. Voorliggend plan zorgt niet voor
belemmering van de uitgangspunten voor deelgebied Oost. Geconcludeerd wordt dat de gemeentelijke
structuurvisie zich niet verzet tegen de voorgenomen ontwikkeling.
4.3.2

Rood voor Rood Dinkelland 2015

4.3.2.1 Algemeen
De beleidsnotitie ‘Rood voor Rood Dinkelland 2015’ is op 6 oktober 2015 vastgesteld. Het hoofddoel is het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats door de
sloop van landschapsontsierende (agrarische) bedrijfsgebouwen en door overige verbeteringen van de
ruimtelijke kwaliteit. Hierna wordt het plan getoetst aan de van belang zijnde voorwaarden van het beleid.
4.3.2.2 Toetsing van het initiatief aan de voorwaarden
Slooplocatie
1.

Na afloop van het Rood voor Rood project wordt met een bestemmingsplanherziening de slooplocatie
bestemd als Wonen of eventueel VAB (voormalige agrarische bebouwing, zie hieronder bij 3), tenzij de
slooplocatie reeds bestemd was als Wonen of VAB. Een uitzondering is een agrarisch bedrijf, waarbij de
intensieve tak stopt en de grondgebonden tak blijft bestaan (zie hieronder bij 10), de bestemming blijft dan
Agrarisch.

Dit bestemmingsplan voorziet in het bestemmen naar Wonen en voor het overige de agrarische
gebiedsbestemming zonder bouwmogelijkheden.
2.

Er dient een oppervlakte van minimaal 850 m² landschapsontsierende bebouwing of 4500 m² kassen te
worden gesloopt voordat een compensatiekavel kan worden verkregen. Een combinatie van de sloop van
landschapsontsierende bebouwing en kassen is mogelijk, hiervoor geldt de volgende verhouding: 1m²
bebouwing staat tot 5,3 m² kas. Er dient dan voldaan te worden aan de minimale eis van 850m² sloop van
bebouwing.

In dit geval wordt 1.800 m2 aan bebouwing gesloopt, waarbij geen sprake is van sloop van kassen. Hiermee
wordt voldaan aan de minimaal te slopen oppervlakte.
3.

De gemeente beoordeelt of de bebouwing landschapsontsierend is. Hierbij is behalve de uiterlijke staat ook
de locatie op het erf van belang. Gebouwen die niet als landschapsontsierend worden aangemerkt, kunnen
BJZ.nu
Bestemmingsplannen

23

Bestemmingsplan “Eikweg 8 Lattrop”
Ontwerp
als bijgebouw bij de bestemming Wonen worden gebruikt of een vervolgfunctie krijgen volgens de
bestemming VAB (voormalige agrarische bebouwing). Hiervoor gelden de regels van het bestemmingsplan
‘Buitengebied’.
De te slopen bebouwing wordt aangemerkt als landschapsontsierend. De bedrijfswoningen en enkele
voormalige agrarische schuren, die niet landschapsontsierend zijn en dienst gaan doen als bijgebouw bij een
woning, blijven behouden.
4.

Alle aanwezige landschapsontsierende bebouwing op de slooplocatie dient gesloopt te worden. Silo’s,
kuilvoerplaten en dergelijke dienen wel gesloopt te worden, maar tellen niet mee met de sloopoppervlakte.
a. Gebouwen die in eerste instantie landschapsontsierend zijn, maar die op het erf ingepast kunnen
worden en waarvoor een goede vervolgfunctie in beeld is, kunnen worden uitgezonderd van de
sloopverplichting. Hierbij kunnen eisen worden gesteld aan het verbeteren van het gebouw.

Alle landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt. De bedrijfswoningen en enkele voormalige agrarische
schuren, die niet landschapsontsierend zijn en dienst gaan doen als bijgebouw bij een woning, blijven
behouden.
5.

De te slopen bebouwing is legaal gebouwd, dat betekent dat er een bouwvergunning aanwezig is of dat
het gebouw valt onder het overgangsrecht.

De bebouwing is legaal gebouwd binnen het geldend bouwvlak.
6.

Gebouwen die gesloopt zijn vóór datum van de ondertekening van de overeenkomst, kunnen, tenzij
schriftelijk overeengekomen, niet onder de regeling worden gebracht.

De sloop vindt plaats na het sluiten van de overeenkomst.
7.

De te slopen bebouwing is in gebruik of in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Bebouwing met
andere doeleinden kan worden ingebracht in een Rood voor Rood project, wanneer de gemeente dat
goedkeurt. Hiervoor gelden soortgelijke uitgangspunten ten aanzien van sloopoppervlakten, erfplan en
dergelijke.

De te slopen bebouwing betreft agrarische bedrijfsbebouwing.
8.

Minstens 600m² van de 850m² landschapsontsierende bebouwing is afkomstig uit de gemeente Dinkelland.
Bij kassen is minstens 3200m² van de 4500m² afkomstig uit de gemeente Dinkelland.
a. Slooplocaties buiten de gemeente Dinkelland liggen in de provincie Overijssel.
b. Bij een slooplocatie buiten de gemeente Dinkelland dient initiatiefnemer een verklaring van de
desbetreffende gemeente te overhandigen over de slooplocatie, met vermelding van de te slopen
oppervlakte.

In dit geval wordt uitsluitend binnen het plangebied (Eikweg 8) gesloopt.
9.

Wanneer een veelvoud van 850 m² landschapsontsierende bebouwing of 4500 m² kassen wordt gesloopt,
kan naar rato van de sloopnorm extra compensatiewoningen worden gerealiseerd.
a. Alle te slopen bebouwing wordt in één keer gesloopt.
b. Als op basis van de sloopnorm meerdere compensatiewoningen kunnen worden gebouwd, terwijl
nog niet voor iedere compensatiewoning een locatie beschikbaar is, dan kan overeengekomen
worden dat de compensatiewoning later gebouwd wordt. Deze dient binnen 5 jaar na het sluiten
van de overeenkomst in een bestemmingsplan bestemd te zijn (ontwerp bestemmingsplan ter
inzage). Als de compensatiewoning niet binnen 5 jaar bestemd is, dan vervalt het recht hierop.

De sloop van 1.800 m2 biedt de mogelijkheid voor twee compensatiewoningen, welke beiden op de
slooplocatie worden teruggebouwd. De hiervoor benodigde sloop wordt in één keer uitgevoerd.
10. Indien een agrarisch bedrijf bestaat uit zowel een intensieve tak als een grondgebonden tak en men wil

middels een Rood voor Rood project de intensieve tak beëindigen, dan bestaat de mogelijkheid dat de
grondgebonden tak wordt voortgezet. Als het gebouw of de gebouwen waarin de grondgebonden tak
wordt voortgezet landschapsontsierende kenmerken heeft, dan kan deze toch worden uitgezonderd van de
sloopverplichting. Hier is sprake van maatwerk.
In dit geval is het agrarisch bedrijf geheel beëindigd en wordt in dit bestemmingsplan ‘wegbestemd’.
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11. De sloop van de te slopen bebouwing en de uitvoering van het erfplan worden middels een voorwaardelijke

verplichting in het bestemmingsplan verzekerd. De te slopen bebouwing dient gesloopt te worden na
afronding van het bestemmingsplan, eventuele milieuvergunningen voor agrarische activiteiten worden
ingetrokken.
Deze voorwaardelijke verplichtingen zijn opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan.

Herbouwlocatie
1.

Binnen de gemeentelijke Woonvisie moet ruimte zijn om een compensatiekavel te kunnen realiseren.
Wanneer hierbinnen geen ruimte is, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Binnen de Woonvisie is ruimte voor de bouw van twee compensatiewoningen.
2.

De compensatiewoning kan geen onevenredige aantasting van agrarische en/of andere belangen in de
omgeving veroorzaken, zoals belemmering van de bedrijfsmatige activiteiten van een bedrijf in de
omgeving.

Belemmeringen voor omliggende bedrijvigheid is niet aan de orde. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf
5.5. en 5.6.
3.

De te bouwen woning dient te voldoen aan de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, of aan de
regels van het ter plaatse van de compensatiewoning geldende bestemmingsplan.

Voor dit bestemmingsplan zijn de regels van bestemmingsplan ‘Buitengebied’ het uitgangspunt.
4.

De maximale omvang van één compensatiekavel voor een enkele woning bedraagt 1200m².

In dit bestemmingsplan krijgen de woonbestemmingen van de compensatiekavels elk een oppervlakte van
1.200 m2.
5.

Samenvoeging tot één grotere compensatiewoning is mogelijk als het recht bestaat op twee of drie
bouwkavels, wanneer dit leidt tot goede ruimtelijke kwaliteit.

Van samenvoeging is geen sprake.
6.

De compensatiekavel wordt op de slooplocatie of één van de slooplocaties gerealiseerd.
a. Wanneer de slooplocatie of één van de slooplocaties niet benut wordt als herbouwlocatie, dan
kan de aanvrager een andere ruimtelijk verantwoorde locatie indienen.
i. De compensatiewoning dient aan te sluiten op bestaande bebouwing. Het kan dan gaan
om kernen, dorpsranden, buurtschappen, lintbebouwing en bestaande erfstructuren.
ii. Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van een herbouwlocatie. De
gemeente besluit of de aangedragen locatie geschikt is voor een compensatiekavel.
b. Wanneer sprake is van een te behouden gebouw, is het mogelijk om de compensatiewoning te
realiseren binnen dit bestaande gebouw, als de ruimtelijke kwaliteit daarbij gebaat is. Hierbij
moet voldaan worden aan het bouwbesluit.
c. Wanneer sprake is of kan zijn van belemmering van de plaatselijke bedrijvigheid bij het realiseren
van een woonbestemming, kan, na toestemming van de gemeente, de compensatiewoning
bestemd worden als bedrijfswoning. De bedrijfswoning moet bij het bedrijf horen en iemand
huisvesten waarvan het vanwege het bedrijf noodzakelijk is dat die daar woont.
d. Het realiseren van de Rood voor Rood woning op een locatie met een bestemming
“recreatiewoning” is mogelijk, als het gaat om een solitaire recreatiewoning (dus niet op
recreatieparken/-terreinen). De recreatiebestemming vervalt dan en wordt gewijzigd in een
woonbestemming.
i. De gemeente beoordeelt of een positief bestemde solitaire recreatiewoning geschikt is
voor wijziging in een reguliere woning (maatwerk). Voorbeelden van afwegingen hierbij
kunnen zijn ligging in of direct naast (omvangrijke) bos- en natuurgebieden, Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) of Natura2000- gebieden.

De compensatiekavels worden in dit geval binnen het geldende agrarische bouwperceel gesitueerd.
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4.3.3

Landschapsontwikkelingsplan

4.3.3.1 Algemeen
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit 2008 geeft een gewenst landschappelijk streefbeeld voor Noord
Oost Twente en de gemeente Twenterand voor de komende 10 jaar. Daarnaast biedt het LOP handvatten voor
het bijsturen en de inpassen van toekomstige ontwikkelingen in het landschap. Het LOP wordt gebruikt om te
beoordelen of nieuwe ontwikkelingen landschappelijke aanvaardbaar zijn en hoe deze goed landschappelijk
worden ingepast. Ontwikkelingen die niet binnen de streefbeelden van het LOP passen maar wel een
meerwaarde vormen voor een gemeente, kan medewerking worden verleend door gemotiveerd af te wijken
van het LOP.
Het plangebied is deels gelegen binnen het gebied ‘Dinkeldal’ en deelgebied ‘Tilligte-Lattrop-Denekamp’ op
basis van de gemeentelijke uitwerking voor de gemeente Dinkelland. In figuur 4.6 is dat weergegeven.

Figuur 4.6

Uitsnede Landschapsontwikkelingsplan (Bron: Gemeente Dinkelland)

4.3.3.2 Tilligte-Lattrop-Denekamp
Het toekomstbeeld is een agrarisch cultuurlandschap dat gekenmerkt wordt door kleinschalig reliëf en de
verspreid liggende essen en kampen met hun oude bebouwingen op de hogere koppen (essenzwermen,
hoevezwermen) langs de Dinkel. Het huidige deelgebied heeft een matig gave kleinschaligheid. Gestreefd
wordt naar ontwikkelingsruimte voor grondgebonden landbouw. Het gebied vraagt om een aparte
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uitwerkingsopgave, om de gewenste karakteristiek, de ruimtelijke kwaliteit en nieuwe gebruikssamenhangen
in beeld te brengen
4.3.3.3 Toetsing van het initiatief aan het Landschapsontwikkelingsplan
Ter plaatse van het plangebied wordt landschapsontsierende bebouwing gesloopt en worden in het kader van
Rood-voor-Rood twee compensatiewoningen teruggebouwd. Op de locatie wordt geïnvesteerd in de
ruimtelijke kwaliteit door de sloop van landschapsontsierende bebouwing en het uitvoeren van
landschapsmaatregelen. De landschapsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de erftransformatie zorgen voor de
gewenste landschappelijke inpassing, waarbij gebruikt wordt gemaakt van streekeigen soorten. Voor een
toelichting op de landschapsmaatregelen wordt verwezen naar paragraaf 3.2 en bijlage 1 van deze toelichting.
Geconcludeerd wordt dat het initiatief past binnen het Landschapsontwikkelingsplan.
4.3.4

Casco-benadering in Noordoost-Twente

4.3.4.1 Algemeen
In het Ontwikkelingsperspectief voor het Nationale Landschap Noordoost-Twente hebben de hierbij betrokken
partijen de ambitie uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw zodanig
vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap. Zowel gemeenten als provincie
hadden behoefte aan een praktisch concept om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan deze ambitie.
Voor het bereiken van deze ambitie is het, het meest wenselijk om de belangen van initiatiefnemers die
elementen willen verwijderen te koppelen aan grondeigenaren die bereid zijn nieuwe elementen te plaatsen
om zo het landschap te versterken. Alle individuele aanvragen zullen dan uiteindelijk moeten leiden tot een
beter functionerend en herkenbaar landschap. Om dit te bereiken is de casco-benadering ontwikkeld.
Met de casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten van NoordoostTwente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: behoud
en ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de cascobenadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de
kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel.
4.3.4.2 Casco-benadering in de praktijk
De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen, samen met de ontwikkeling die deze landschappen
hebben doorgemaakt (dynamiek), het uitgangspunt van de casco-benadering. Elk landschapstype heeft een
eigen kenmerkende structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur is het casco van het landschap.
Het kan daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en (kleinere) bosjes. Het beleid is er op gericht
om dit casco te versterken. Toepassing van de casco benadering leidt op termijn tot versterking van het
‘kleinschalige groene karakter’ van het landschap in totaliteit.
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.
De basis voor initiatieven is de cascokaart. Hierop staan drie typen elementen weergegeven, zie de navolgende
tabel.
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Landschapstype
Elementen die tot het casco behoren
Elementen die niet tot het casco behoren
Te compenseren elementen

Opmerking
Mogen in principe niet verplaatst worden
Mogen verplaatst worden, als aan de regels van
de casco-benadering wordt voldaan
Locaties waar de initiatiefnemer de elementen
heen kan verplaatsen

Aan de hand van de casco-kaart wordt beoordeeld of het landschapselement tot het casco behoort of niet. Uit
de beoordeling hiervan volgen drie mogelijke opties:
1.
2.
3.

Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op een
lijn uit de casco-kaart.
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.
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).

Zoals ook blijkt uit de in figuur 4.7 opgenomen uitsnede van de casco-kaart behoren enkele bestaande
groenstructuren in en rond het plangebied tot het Casco.

Figuur 4.7

Uitsnede Casco-kaart (Bron: Provincie Overijssel)

4.3.4.3 Toetsing van het initiatief aan de “Casco-benadering in Noordoost-Twente”
De aanwezige groenstructuren blijven behouden met dit plan, ook de onderdelen die niet onder het Cascobeleid vallen. Zoals beschreven in paragraaf 3.2 wordt de locatie nader landschappelijk ingepast waarmee de
ruimtelijke kwaliteit verder wordt versterkt. Geconcludeerd wordt dat met de uitvoering van het Ruimtelijk
kwaliteitsplan volledig wordt voldaan het Casco-beleid.
4.3.5

Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood

De uitvoering van een rood voor rood plan dient een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de beeldkwaliteit te
zijn. De kwalitatieve inpassing in het landschap dient mede door middel van een beeldkwaliteitsplan
(architectonisch) gewaarborgd te zijn. Er is, in samenhang met het Rood voor Rood beleid van de gemeente
Dinkelland, ten behoeve van de welstand, een algemeen beeldkwaliteitsplan Rood voor rood opgesteld dat
van toepassing is op Rood voor Rood bouwplannen.
In het beeldkwaliteitsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'oude' en 'jonge' landschapstypen binnen
de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Het plangebied bevindt zich in een jong landschap. In dit gebied
kunnen zowel traditionele als meer moderne architectonische types gerealiseerd
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worden. Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen in bijlage 2 van deze toelichting. Ten tijde van de aanvraag
omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen woningen zal de welstandstoets plaatsvinden op basis van de
criteria die in het beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen.
4.3.6

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling goed past
binnen de gemeentelijke beleidskaders.
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HOOFDSTUK 5

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven.
Het betreft de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie,
archeologie & cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage.
Opgemerkt wordt dat de bestaande woningen uitsluitend daar waar relevant nader worden beschouwd.

5.1

Geluid

5.1.1

Wettelijk kader

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt
overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen.
5.1.2

Situatie plangebied

Het plan voorziet in de realisatie van twee geluidgevoelige objecten, namelijk de compensatiewoningen. De
bestaande woningen binnen het plangebied blijft ongewijzigd en wordt daarom niet (opnieuw) getoetst. Dit is
in overeenstemming met het bepaalde in artikel 76 van de Wgh waarin bepaald is dat de geluidsbelasting van
een aanwezige weg op bestaande woningen niet opnieuw getoetst hoeven te worden aan de grenswaarden.
Hieronder valt het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning.
5.1.2.1 Industrielawaai
In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder,
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven
op de nieuwe woning wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering).
5.1.2.2 Railverkeerslawaai
Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op zeer
ruime afstand van het plangebied is gelegen.
5.1.2.3 Wegverkeerslawaai
In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone
hebben waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal rijstroken en van de ligging van het plangebied
(binnenstedelijk gebied of buitenstedelijk gebied).
De nieuwe woning ligt in ‘buitenstedelijk’ gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in
art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Binnenbroekweg en Eikweg. De voorkeursgrenswaarde voor de
geluidbelasting op de gevels van een woning ten gevolge van een weg bedraagt 48 dB.
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Gelet op de beperkte verkeersintensiteiten op de omliggende wegen (Binnenbroekweg en Eikweg), kan ervan
uit worden gegaan dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden ter plaatse van de
geplande compensatiewoningen. Hierdoor wordt gesteld dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat
ter plaatse van de nieuw te realiseren compensatiewoningen inzake wegverkeerslawaai. Nader onderzoek
inzake wegverkeerslawaai wordt niet noodzakelijk geacht.
5.1.3

Conclusie

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.

5.2

Bodemkwaliteit

5.2.1

Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
Om hierin inzicht te krijgen, is een bodemonderzoek verricht conform de richtlijnen NEN 5740.
5.2.2

Situatie plangebied

Door Rouwmaat Groep is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de
compensatiekavels. De resultaten van het onderzoek worden hierna behandeld. Voor de rapportage van het
verkennend onderzoek wordt verwezen naar bijlage 3 van deze toelichting.
Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het
opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat:





sprake is van een sterke verontreiniging met lood in de bovengrond van boring 7 uit het verkennend
onderzoek. In het aanvullend onderzoek zijn geen sterk verhoogde gehalten meer aangetroffen. Op
basis van de analyseresultaten van het onderzoek wordt geschat dat in totaal 6 m2 (tot een diepte van
50 cm-mv) verontreinigd is met lood. Dit komt neer op 3 m3 vervuilde grond. Ter plaatse van de
bovengrond zijn potentiële humane risico’s aanwezig. Dit deel van de locatie/ kavel/ tuin is niet
geschikt voor de beoogde bestemming en moet gesaneerd worden. Tevens wordt opgemerkt dat de
verontreiniging veroorzaakt is na 1987. Een dergelijke verontreiniging valt onder de zorgplicht; artikel
2.1 tweede lid van het Activiteitenbesluit. Om die reden moet de verontreiniging volledig gesaneerd
worden.
in de ondergrond zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof.
het grondwater licht verontreinigd is met Barium, Koper, Nikkel en Zink.

De hypothese "de locatie is onverdacht" dient verworpen te worden.
5.2.3

Conclusie

De sterke bodemverontreiniging met lood ter plaatse is een belemmering voor het voorgenomen gebruik
(wonen/tuin). Deze moet gesaneerd worden. Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen moet een Plan van Aanpak voor de sanering aangeleverd worden.
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5.3

Luchtkwaliteit

5.3.1

Beoordelingskader

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);

5.3.1.1 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 (PM2,5 en 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: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 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, PM2,5 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de
grenswaarden.
5.3.1.2 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.
5.3.2

Situatie plangebied

Het plan betreft het toevoegen van twee woningen binnen het plangebied en het wijzigen van het agrarisch
bouwvlak naar een woonbestemming waardoor in de toekomst geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer zijn
toegestaan. In paragraaf 5.3.1.1 zijn voorbeelden van de lijst met categorieën van gevallen opgenomen, die
niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van dit project in
vergelijking met de voorgenoemde categorieën, kan worden aangenomen dat voorliggend project ‘niet in
betekenende mate bijdraagt’ aan de luchtverontreiniging.
Tevens wordt opgemerkt dat de functie niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van
het Besluit gevoelige bestemmingen.
5.3.3

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.
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5.4

Externe veiligheid

5.4.1

Algemeen

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. Bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:






het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat
vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor
ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in:




het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).

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.
5.4.2

Situatie in en bij het plangebied

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen,
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen
weergegeven. In figuur 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied en omgeving
weergegeven.
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Figuur 5.1

Uitsnede Risicokaart (Bron: Riscicokaart)

Uit de inventarisatie blijkt dan ook dat het plangebied:





5.4.3

zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.
Conclusie

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

5.5

Milieuzonering

5.5.1

Algemeen

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



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.
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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. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie
dat deze afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd.
5.5.2

Gebiedstypen

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving
sprake is van een ‘rustige woonwijk’ of een ‘gemengd gebied’.
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige
functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt
het buitengebied veelal gerekend tot het omgevingstype ‘rustige woonwijk’.
Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen.
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied, waar geen sprake is van een matige of sterke functiemenging.
Derhalve wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype “rustige woonwijk”.
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

5.5.3

Richtafstanden tot omgevingstype rustige
woonwijk
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd
gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

Situatie plangebied

5.5.3.1 Algemeen
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave
“Bedrijven en Milieuzonering” geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.
Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de omgeving
waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen en rol:
1.
2.

past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).
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5.5.3.2 Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast of de realisatie van het plan
leidt tot hinder of belemmeringen voor de bedrijven in de omgeving.
In dit geval worden de voormalige bedrijfswoningen bestemd als burgerwoning en worden twee
compensatiewoningen mogelijk gemaakt. De functie ‘wonen’ betreft geen milieubelastende activiteit voor de
omgeving. Van enige vorm van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook
geenszins sprake.
5.5.3.3 Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie (compensatiewoningen) binnen het plangebied hinder
ondervindt van bestaande functies in de omgeving. Nabij het plangebied zijn een aantal agrarisch bedrijven
aanwezig.
Bij veehouderijen geldt, op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, de grootste richtafstand
veelal voor het aspect geur. Bij agrarische bedrijven zijn, in het geval van veehouderijen, echter niet de
adviesafstanden maar de wettelijk aan te houden afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor
vergunningplichtige veebedrijven bepalend. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan. De overige van
toepassingen zijnde aspecten, stof, geluid en gevaar worden hierna getoetst.

Voor veehouderijen geldt, het aspect geur buiten beschouwing latend, een grootste richtafstand van 30 meter.
Hierna zijn de onderlinge afstanden (gemeten van het bouwperceel van het agrarisch bedrijf en de
dichtstbijzijnde woonbestemming in het plangebied) van de omliggende bedrijven weergegeven:




Binnenbroekweg 4/4A: 64 meter
Eikweg 4: 78 meter
Ottershagenweg 29-31: 124 meter

Gezien het vorenstaande wordt voor wat betreft de in de omgeving aanwezige milieubelastende functies in
alle gevallen voldaan aan de genoemde richtafstanden (zonder toetsing aan het aspect geur). Gezien de ruime
afstanden tot omliggende milieubelastende functies mag er van worden uitgegaan dat ter plaatse van de
compensatiewoningen sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en de omliggende milieubelastende
functies niet onevenredig in hun bedrijfsvoering beperkt.
5.5.4

Conclusie milieuzonering

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

5.6

Geur

5.6.1

Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige veehouderijen,
als het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven is het beoordelingskader voor
geurhinder opgenomen in het Activiteitenbesluit.
De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane
geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke
vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, binnen een
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3
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odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom
mag deze niet meer bedragen dan 14 odeur units per kubieke meter lucht.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende
afstanden aangehouden te worden:



ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op
en komen overeen met de vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv.
5.6.2

Situatie plangebied

Met dit plan worden nieuwe geurgevoelig object toegestaan, namelijk de compensatiewoningen. In de
omgeving van het plangebied bevindt zich een aantal grondgebonden veehouderijen. Voor dergelijke
bedrijven geldt een vaste afstand van 50 meter. Hierna zijn de onderlinge afstanden (gemeten van het
bouwperceel van het agrarisch bedrijf en de dichtstbijzijnde woonbestemming in het plangebied) van de
omliggende bedrijven weergegeven:




Binnenbroekweg 4/4A: 64 meter
Eikweg 4: 78 meter
Ottershagenweg 29-31: 124 meter

Gelet op de afstanden wordt ruimschoots voldaan aan de vaste afstand, is er sprake van goed woon- en
leefklimaat in het plangebied en worden omliggende veehouderijen niet in hun bedrijfsvoering belemmerd.
5.6.3

Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor dit plan.

5.7

Ecologie

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet.
Natuurbank Overijssel heeft een Quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het
onderzoek worden hierna toegelicht. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 4.
5.7.1

Gebiedsbescherming

5.7.1.1 Natura 2000-gebieden
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment
heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal
aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door
de Minister van EZ.
Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
“Bergvennen & Brecklenkampse Veld” is gelegen op circa 1,8 kilometer van het plangebied. De planologische
mogelijkheid voor het exploiteren van een veehouderij wordt verwijderd en er worden twee extra woningen
toegestaan. Gezien de aard van de ontwikkeling en de afstand tot de Natura 2000-gebieden wordt
geconcludeerd dat als gevolg van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling geen sprake is van
significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.
5.7.1.2 Ecologische Hoofdstructuur
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De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is, als onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) de kern van het
Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening uitgewerkt. In
of in de directe nabijheid van de EHS geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen
toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. In figuur 5.2 is de ligging van
het plangebied ten opzichte van de EHS weergegeven.

Figuur 5.2

De ligging van het plangebied ten opzichte van de EHS (Bron: Provincie Overijssel)

Het plangebied is niet gelegen binnen de concreet begrensde EHS. Het plangebied ligt op circa 260 meter van
de EHS. De planologische mogelijkheid voor het exploiteren van een veehouderij wordt verwijderd en er
worden twee extra woningen toegestaan. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de
voorgenomen activiteit geen negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS heeft. Er
hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.
5.7.2

Soortenbescherming

5.7.2.1 Algemeen
Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of
vrijstelling worden gevraagd.
5.7.2.2 Resultaten Quickscan natuurwaardenonderzoek
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en
beschermde nesten, holen, rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de voorgenomen
activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteit een negatief effect op
beschermd natuurgebied heeft. De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-,
amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. De in het gebied voorkomende vleermuis- en
amfibieënsoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied. Zij bezetten er geen rust- of
voortplantingslocaties. Deze functie wordt door de voorgenomen activiteit niet aangetast en heeft geen
wettelijke consequentie. Alle in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten staan vermeld in
tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen.
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Mogelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels in het plangebied. Van deze soorten zijn uitsluitend de
bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het
verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het slopen van bebouwing, dienen buiten de voortplantingsperiode
van vogels uitgevoerd te worden. Een broedvogelinspectie kan uitsluitsel geven of vogels nestelen in/aan de te
slopen gebouwen.
Met inachtneming van bezette vogelnesten, heeft de voorgenomen activiteit geen wettelijke consequenties in
het kader van de Flora- en faunawet. Er is geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen ontheffing van de
verbodsbepalingen van de Ff-wet aangevraagd te worden.
5.7.3

Conclusie

Het aspect ecologie vormt, met inachtneming van bezette vogelnesten, geen belemmering voor dit plan.

5.8

Archeologie & Cultuurhistorie

5.8.1

Archeologie

5.8.1.1 Algemeen
Op grond van de Monumentenwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met
archeologische waarden. In de Monumentenwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht
hebben 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.
5.8.1.2 Situatie plangebied
De gemeente Dinkelland beschikt over een archeologische verwachtings- en advieskaart. Een uitsnede van de
gemeente archeologische verwachtingskaart is opgenomen in figuur 5.3. Het plangebied is weergegeven
middels het blauwe kader.

Figuur 5.3

Archeologische verwachtings- en advieskaart (Bron: Gemeente Dinkelland)
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Het plangebied ligt in de gebiedstypen:





“Dekzandhoogten en –ruggen met plaggendek”. In dit gebiedstype is archeologisch onderzoek is
noodzakelijk bij bodemingrepen met een groter oppervlak dan 2.500 m² en die dieper reiken dan 40
cm.
“Beekdalen en overige laagten”. Vrijstelling van onderzoek, met uitzondering van gebieden met
meerdere verwachtingszones.
Tevens ligt de noordoostelijk hoek van het plangebied in een “bufferzone” rond een nabijgelegen erf.
In deze bufferzones is archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij bodemingrepen met een groter
oppervlak dan 2.500 m² en die dieper reiken dan 40 cm.

Aangezien de omvang van de bodemingrepen ruim beneden de onderzoeksgrenzen blijven, wordt een
archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht.
5.8.2

Cultuurhistorie

5.8.2.1 Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.
5.8.2.2 Situatie plangebied
Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Overijssel, in het
plangebied zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het plangebied of in de directe nabijheid
van het plangebied is er geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden of van monumentale
bebouwing. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan.
5.8.3

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van
negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden.

5.9

Besluit milieueffectrapportage

5.9.1

Kader

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging
betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de m.e.r.-beoordeling) van de
bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder
de in bijlage D opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet
vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'.
Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de Dlijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.regelgeving, wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan
tot twee conclusies leiden:



belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling
plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.
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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 milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie hoofdcriteria
centraal: de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële
effecten.
5.9.2

Situatie plangebied

5.9.2.1 Artikel 19j, lid 2 van de Natuurbeschermingswet 1998
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 1,8 kilometer afstand van het plangebied. Van een
aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied zal, gelet op de aard en omvang
van het plan dan ook geen sprake zijn. Een passende beoordeling op basis van artikel 19j van de
Natuurbeschermingswet 1998 is in verband met deze ontwikkeling dan ook niet noodzakelijk. Derhalve is geen
sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.
5.9.2.2 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Activiteiten met een waarde van minder dan 0,05 mol per hectare per jaar worden als verwaarloosbaar
beschouwd; deze activiteiten hoeven niet te worden gemeld (ook al niet onder de ontwerp Regeling). Ook
cumulatief beschouwd zorgen deze activiteiten voor geen effecten voor de natuurlijke kenmerken van Natura
2000-gebieden, aldus de toelichting van de PAS. Gelet op de aard van het voornemen en de grote afstand tot
Natura 2000-gebieden, kan worden geconcludeerd dat sprake is van een activiteit die als verwaarloosbaar kan
worden beschouwd. Nader onderzoek naar de stikstofdepositie is niet noodzakelijk.
5.9.2.3 Drempelwaarden Besluit m.e.r.
Voor wat betreft het gehele plangebied wordt voorzien in een directe eindbestemming waardoor, indien
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de
daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden, sprake kan zijn van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan. In
het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D
van het Besluit m.e.r., namelijk: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject.'
Aangezien hier sprake van is, dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. Hier is sprake
van indien de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden:
1.
2.
3.

een oppervlakte van 100 hectare of meer,
een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of
een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Als het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit de D-lijst kan worden geconcludeerd dat er geen
sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit aangezien deze pas geldt bij 2.000 woningen of meer
of een oppervlakte van 100 hectare of meer. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook
wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of
activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.
Indien hierbij de drempelwaarden uit de D-lijst voor deze activiteit (o.a. 2.000 of meer woningen of 100
hectare of meer) wordt vergeleken met de omvang van de voorgenomen ontwikkeling (toevoeging van twee
woningen), wordt geconcludeerd dat sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele
malen kleinschaliger is.
Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het
Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke
nadelige milieugevolgen optreden. Eén en ander is tevens bevestigd in de aan bod gekomen milieu- en
omgevingsaspecten in dit hoofdstuk en de daarvoor, indien van toepassing, uitgevoerde onderzoeken.
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5.9.3

Conclusie

Dit plan is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig. Tevens zijn geen belangrijk nadelige milieugevolgen te verwachten
als gevolg van de vaststelling van dit plan.
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HOOFDSTUK 6

WATERASPECTEN

6.1

Vigerend beleid

6.1.1

Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen
worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de
ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische
ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.
6.1.2

Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele
waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).
6.1.3

Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
6.1.4

Waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en
Veluwe, Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld.
Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het
‘Waterbeheerplan 2016-2021’ vastgesteld.
In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema’s waterveiligheid, voldoende water,
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op het:




voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen
voor een goed functionerend regionaal watersysteem;
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.
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6.2

Waterparagraaf

6.2.1

Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw)
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
Het doel van de 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).
6.2.2

Watertoetsproces

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets
(http://www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft geleid tot de ‘korte procedure’. Het
watertoetsresultaat is opgenomen in bijlage 5 van deze toelichting. Hierna zal nader worden ingegaan op de
waterhuishoudkundige situatie in het plangebied.
6.2.3

Watertoetsproces

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen
schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied
geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. Tevens is er geen toename van het verharde
oppervlak.
Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop,
primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.
In het plan wordt het afvalwater van de compensatiewoningen afgevoerd via het rioolstelsel. Hemelwater
wordt ter plaatse geïnfiltreerd.
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HOOFDSTUK 7
7.1

JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte
keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie
ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

7.2

Opzet van de regels

7.2.1

Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen.
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.
De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden
bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.
7.2.2

Inleidende regels;
Bestemmingsregels;
Algemene regels;
Overgangs- en slotregels.
Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:
•

Begrippen (Artikel 1)
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.

•

Wijze van meten (Artikel 2)
Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en
oppervlakten moeten worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering
begrepen moeten worden.

7.2.3

Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen.
De regels zijn onderverdeeld in o.a.:


Bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan. Hierbij gaat het in
beginsel om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies;
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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. In enkele regels wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding;
Afwijken van de bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven
bouwmogelijkheden;
Specifieke gebruiksregels: eisen die gesteld zijn aan de wijze waarop bebouwing en gronden worden
gebruikt;
Afwijken van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven
gebruiksmogelijkheden;
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden: (indien van toepassing); omgevingsvergunningenstelsel.

In paragraaf 7.3 wordt de bestemming nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom
voor bepaalde gronden voor deze is gekozen.
7.2.4

Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is
opgebouwd uit:
•

Anti-dubbeltelregel (Artikel 5)
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage.

•

Algemene bouwregels (Artikel 6)
In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen van bebouwing op korte afstand van
wegen beschreven.

•

Algemene gebruiksregels (Artikel 7)
In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het
gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich
mee dat de bestemmingsomschrijving van de te onderscheiden bestemming helder en duidelijk moet
zijn.

•

Algemene afwijkingsregels (Artikel 8)
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.

•

Overige regels (Artikel 9)
In dit artikel zijn bepalingen ten aanzien van uitsluiting aanvullende werking van welstandscriteria,
nadere eisen en bebouwingsgrenzen opgenomen.

7.2.5

Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.

7.3

Verantwoording van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.
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Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie
voor het plangebied is. In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.

Agrarisch - 1 (Artikel 3)
Het geldend agrarisch bouwvlak wordt deels omgezet in ‘Wonen’ en deels in ‘Agrarisch – 1’ zonder bouwvlak.
Hiermee worden de mogelijkheden voor een agrarisch bedrijf ter plaatse ‘wegbestemd’.
De gronden met de bestemming ‘Agrarisch – 1’ zijn hoofdzakelijk bestemd voor het agrarisch gebruik, het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische
waarden en de uitvoering van het Ruimtelijk kwaliteitsplan (bijlage 1 van de regels).
Het bouwen van gebouwen en overkappingen is niet toegestaan. Voor andere bouwwerken, zoals erf- en
terreinafscheidingen, is een maximale bouwhoogte vastgesteld. In de bestemming zijn een aantal specifieke
gebruiksregels en afwijkingsregels opgenomen. Tevens is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor
werken en werkzaamheden.

Wonen (Artikel 4)
De compensatiewoningen en voormalige bedrijfswoningen betreffen in de nieuwe situatie burgerwoningen.
Deze wordt daarom bestemd met de bestemming ‘Wonen’. De woonfunctie kan bij recht gecombineerd
worden met een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. Per bestemmingsvlak is
één woning toegestaan. De bouwregels zijn opgesplitst in bouwregels voor:




Hoofdgebouwen;
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; en aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
Bouwwerken, geen gebouw zijnde.

In de bestemming zijn een aantal specifieke gebruiksregels, afwijkingsbevoegdheden en
wijzigingsbevoegdheden opgenomen.
In de specifieke gebruiksregels van deze bestemming zijn de voorwaardelijke verplichtingen opgenomen. De
voorwaardelijke verplichtingen voorzien in een borging van de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen en borging van de sloop zoals opgenomen in Bijlage 1 en 2 van de regels.
De sloop, zoals aangegeven in bijlage 2 van de regels, zijn verplicht bij het in gebruik nemen van gronden en
bouwwerken en moet uiterlijk binnen 1 jaar na het onherroepelijk (definitief) worden van de
omgevingsvergunning voor een nieuwbouwwoning zijn uitgevoerd.
De aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het Ruimtelijk kwaliteitsplan zijn
verplicht bij het in gebruik nemen van gronden en bouwwerken en moeten uiterlijk binnen 1 jaar na het
onherroepelijk (definitief) worden van de omgevingsvergunning voor een nieuwbouwwoning zijn uitgevoerd.
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HOOFDSTUK 8

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de
gemeentelijke legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Ten
behoeve van deze ontwikkeling is een rood-voor-rood overeenkomst (anterieure overeenkomst) met de
initiatiefnemer gesloten. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12
Wro geen exploitatieplan nodig.
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HOOFDSTUK 9

VOOROVERLEG EN INSPRAAK

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van
belangen welke in het plan in het geding zijn.

9.1

Vooroverleg

9.1.1

Het Rijk

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
9.1.2

Provincie Overijssel

Aangezien de ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het vastgesteld gemeentelijk Rood voor Rood
beleid is vooroverleg met de provincie niet noodzakelijk.
9.1.3

Waterschap Vechtstromen

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Deze toets resulteerde in een
‘korte procedure’. Derhalve is vooroverleg met het waterschap niet noodzakelijk.

9.2

Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In voorliggend geval wordt geen voorontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.
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Bestemmingsplan “Eikweg 8 Lattrop”
Ontwerp
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Ruimtelijk kwaliteitsplan

Bijlage 2

Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood

Bijlage 3

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek

Bijlage 4

Quickscan natuurwaardenonderzoek

Bijlage 5

Watertoetsresultaat
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Fig. 1. De ligging van Erve Schoolboer t.o.v. Lattrop
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1. INLEIDING
1.1
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AANLEIDING

De familie Kuipers is voornemens in het kader van de regeling Rood voor Rood agrarische gebouwen
op het erf te slopen.
De regeling laat toe dat er twee rood-voor-rood woningen herbouwd mogen worden.
Daarnaast staat er op het erf een authentieke schuur.
In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de gewenste ontwikkeling van het erf en de
landschappelijke inpassing van de twee woningen.
Op de kaart hiernaast is de locatie van het erf, ‘Erve Schoolboer’ genaamd, aangegeven.
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Fig. 2. Historische kaart - jaar 1905

Fig. 3. Historische kaart - jaar 1955
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2. BESCHRIJVING VAN HET LANDSCHAP
2.1

LANDSCHAP 1905 -1955

Erve Schoolboer was - als bewoonde locatie - al voor het jaar 1900 bekend.
Rondom Lattrop bestond een gordel van essen met een kleinschalig beeld van beplantingen langs de
essen.
Direct daarom heen waren er lagere en vlakkere gebieden met een kleinschalig matenlandschap.
Opvallend is dat het erf zich direct op de overgang van hoog naar laag bevindt. De globale
hoogteligging is nog in het landschap aanwezig. De vroegere openbare weg of pad liep destijds over
het erf. Op zeker moment is de weg opgeschoven ten gunste van het erf.
De kaart van 1905 - figuur 2 - vergeleken met de kaart van 1955 - figuur 3 - is te zien dat het
landschap meer geschikt is gemaakt om landbouw uit te kunnen oefenen. Houtwallen en houtsingels
zijn verwijderd waardoor de boeren grotere kavels tot hun beschikking hadden.
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Heideontginningslandschap
Kampenlandschap

Dinkeldal

Broekontginningslandschap

8
Fig. 4. Landschapstypen

Fig. 5. Luchtfoto erven
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3. HET HUIDIGE LANDSCHAP
3.1
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LANDSCHAPSTYPE

In het huidige landschap valt op dat er ten westen van Lattrop inmiddels een aantal grotere erven
zijn ontstaan, zie ook de luchtfoto in figuur 5. Deels zijn deze authentiek, deels ook van recenter
datum.
Het erf van de familie Kuipers ligt in het broekontginningslandschap.
De kenmerken voor dit landschapstype zijn:
*
*
*
*
*
*

Halfopen tot zeer open landschap
Rationele regelmatige blokverkaveling met kavelsloten
Venige, moerige en kleiige, natte tot vochtige terreincondities
Beplanting in singels langs watergangen en in lanen langs wegen; daarnaast enkele 		
loofbosjes verspreid in het landschap
Stelsel van genormaliseerde beken en waterlopen
Moderne erven langs wegen gesitueerd

9

Deze erven bestaan meestal uit een clustering van een aantal grote en kleine gebouwen. Opvallend is
dat de voormalige omwallingen langs de essen zijn verdwenen waardoor de erven als ensembles van
gebouwen en groen vrij open in het landschap liggen.
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Het huidige landschap

Het erf ligt ingesloten in opgaand groen langs de Eikweg en de Binnenbroekweg.
Ten noorden en oosten van het erf is het kampenlandschap, waarbij de kleinschaligheid het kenmerk
is van het landschap tezamen met de eerder genoemde verspreide erven in het landschap.
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D
E

BB
A
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F

C
C

Fig. 6. Te behouden én te slopen schuren
A
B
C
D.
E
F

Sloop van de agrarische gebouwen (varkensstallen).
De authentieke schuur blijft behouden t.b.v. VAB functie.
2 woningen binnen 1 volume.
Het voormalige pad langs het erf en het esje is op het erf nog enigzins herkenbaar. Het
gebruik is echter prive door het verleggen van de openbare weg.
Hergebruik oude schuur.
Hergebruik oude schuur
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4. HET HUIDIGE ERF
4.1
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HET ERF - BEHOUDEN OF SLOPEN

Op het bestaande erf worden enkele gebouwen gesloopt. Deze zijn niet meer functioneel en
landschapsontsierend.
In figuur 6 is te zien welke schuren en gebouwen gesloopt worden of worden gehandhaafd.
Figuur 6a t/m 6d geven een beeld van de schuren en woning die gehandhaaft dienen te blijven.

Fig. 6a. Opknappen schuur, voorzien van
dakpannen, (E) zie figuur 6

Fig. 6b. VAB gebouw (B) zie figuur 6

Fig. 6c. VAB gebouw (F) zie figuur 6

Fig. 6d. Bestaande dubbele woning (C) met op de
achtergrond beide VAB gebouwen
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Het huidige erf
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Fig. 7. Landschapsplan
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4: Erfbos.
Zomereik - Quercus robur > 12 stuks plantmaat 14-16
Zwarte els - Alnus glutinosa > 125 stuks
Ruwe berk - Betula pendula > 125 stuks
Hazelaar - Corylus avellana > 125 stuks
Vuilboom - Frangula alnus > 125 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 125 stuks
Plantmaat 80-100, aanplanten in driehoeksverband

3: Eikenboomgaard en 9 meter haag.
Veldesdoorn - Acer campestre - 5 st/m2 > 45 stuks
Plantmaat 80-100, dubbele plantrij, driehoeksverband
Zomereik - Quercus robur > 3 stuks.
Plantmaat 14-16, aanplanten in driehoeksverband

2: Gemengde haag - 32 meter en solitaire boom
Veldesdoorn - Acer campestre - 5 st/m2 > 160 stuks
Plantmaat 80-100, dubbele plantrij, driehoeksverband
Hollandse linde - Tilia europaea > 1 stuks.
Plantmaat 14-16

1: Solitaire boom.
Walnoot - Juglans regia > 1 stuks
Plantmaat 14-16 met draadkluit

Herinrichtingsmaatregelen en beplantingsplan
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5. LANDSCHAPSPLAN
5.1
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POSITIONERING VAN DE GEBOUWEN

De positionering van de beide nieuwe woningen en de nieuwe schuur is bepaald aan de hand van de
positie van de bestaande woning en schuren op het erf. De schuur bij de westelijke woning wordt zo
gepositioneerd dat deze een synergie vormt met de beide VAB gebouwen.
Mede door de positonering van de gebouwen zoals ook op het landschapsplan te zien is wordt er een
erfensemble gecreëerd, waarbij de VAB gebouwen centraal op het erf zijn gepositioneerd. Door het
handhaven van beide VAB gebouwen wordt het erfensemble versterkt.
De bestaande inritten - uitkomende op de Eikweg - blijven gehandhaaft. Dit betekend het inrit naar het
bestaande woonhuis en het inrit voorlangs de VAB gebouwen.
Voor de nieuwe woningen wordt er aan de Binnenbroekweg één gezamelijk inrit gemaakt, waardoor
de twee bestaande inritten vervallen. Doordat de bewoners van beide nieuwbouwwoningen gebruik
maken van één gezamenlijk inrit ontstaat er een erfensemble temidden van beide woningen.
5.2

LANDSCHAPPELIJKE INRICHTING
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In deze paragraaf de toelichting van het landschapsplan in woord en beeld.
De bestaande en nieuwe groenstructuur zal het erfensemble versterken.

Fig. 8. Eikenboomgaard
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Landschapsplan

Een eikenboomgaard tussen de VAB gebouwen en de noordelijke woning en bestaande schuur
zorgen voor een verbinding tussen de woningen. Deze groene invulling zorgt eveneens voor een
groene verbinding én openheid tussen beide nieuwbouwwoningen.
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Om nog enigszins privacy te hebben op het erf rondom de woningen worden er een aantal hagen
aangeplant die ervoor zorgen dat het terrein niet geheel open is.
Door de aanwezigheid van de hagen - met een hoogte van maximaal 1.00 tot 1.20 meter hoog worden de zichtlijnen deels doorbroken.

14

Fig. 9. Gemengde haag
Het erfbos zal de grenzen van het erf afbakenen in het landschap. Daarnaast wordt hierdoor het
erf groen ingekleed in het landschap. Naast de inpassing van het erf zal het erfbos ook een andere
belangrijke functie hebben namelijk het doorbreken van de zichtlijn vanuit de bestaande woning naar
de westelijke nieuwbouwwoning.
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Het VAB gebouw wordt ingepast met een hoogstam fruitboomgaard. Vanaf de Eikweg is het aanzicht
op het erf groen en landelijk.

Fig. 11. Hoogstam fruitboomgaard
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Landschapsplan

Fig. 10. Erfbos
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6. BEPLANTINGSPLAN

Herinrichtingsmaatregelen en beplantingsplan
1: Solitaire boom.
Walnoot - Juglans regia > 1 stuks
Plantmaat 14-16 met draadkluit
2: Gemengde haag - 32 meter en solitaire boom
Veldesdoorn - Acer campestre - 5 st/m2 > 160 stuks
Plantmaat 80-100, dubbele plantrij, driehoeksverband
Hollandse linde - Tilia europaea > 1 stuks.
Plantmaat 14-16

Bestaande
schuur

Nieuwbouwwoning

4TRAF
2

3: Eikenboomgaard en 9 meter haag.
Veldesdoorn - Acer campestre - 5 st/m2 > 45 stuks
Plantmaat 80-100, dubbele plantrij, driehoeksverband
Zomereik - Quercus robur > 3 stuks.
Plantmaat 14-16, aanplanten in driehoeksverband

Fruitboomgaard
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4: Erfbos.
Zomereik - Quercus robur > 12 stuks plantmaat 14-16
Zwarte els - Alnus glutinosa > 125 stuks
Ruwe berk - Betula pendula > 125 stuks
Hazelaar - Corylus avellana > 125 stuks
Vuilboom - Frangula alnus > 125 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 125 stuks
Plantmaat 80-100, aanplanten in driehoeksverband
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5: Fruitboomgaard hoogstam.
Appel 2 stuks, pruim 1 stuks en 1 peer > 4 stuks.
Plantmaat 10-12, aanplanten in driehoeksverband
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Fig. 12. Beplantingsplan
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7. BEGROTING REALISATIE LANDSCHAPSPLAN
RAMING KOSTEN LANDSCHAPSPLAN ERVE SCHOOLBOER

GRONDWERKZAAMHEDEN.
Spitten alle plantvakken 80 cm. en op hoogte brengen en egaliseren t.b.v. plantwerk
Plantgatverbetering t.b.v. solitaire bomen
Leveren en doorwerken bemesting
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN
Leveren fruitbomen 12/14 container
Leveren bomen 14/16 mk.
Inplanten bomen 14-16 mk.
Nazorg en begeleiding bomen. Watergeven, begeleidingssnoei gedurende 2 seizoenen
Leveren + aanbrengen boompalen rond 12 onbehandeld. 3 st. per boom incl. boomband
Leveren bosplantsoen
Inplanten bosplantsoen
Leveren haag
Inplanten haag
Afwerken en opruimen terrein
DIVERSEN
Leveren graszaad
Inzaaien gazon - machinaal

€
€

200,00
150,00

800 m2
9 st
8 are

€ 1,20 €
€ 75,00 €
€ 50,00 €

960,00
675,00
400,00

4
17
17
17
54
625
625
305
305

€
€
€
€
€
€
€
€
€

st
st
st
st
st
st
st
st
st

50 kg
2500 m2

45,00
145,00
50,00
25,00
35,00
1,75
1,00
1,75
1,00

€ 11,00 €
€ 0,25 €

TOTAAL EXCLUSIEF BTW
Algemene kosten, winst en onvoorzien, uitvoeringskosten aannemer: 10%
Totaal exclusief BTW

Totaal inclusief BTW

BTW beplanting - graszaad
BTW arbeid

€
180,00
€ 2.465,00
€
850,00
€
425,00
€ 1.890,00
€ 1.093,75
€
625,00
€
533,75
€
305,00
€
500,00

550,00
625,00

€ 12.427,50
€ 1.242,75
6%
21%

Fig. 13. Raming kosten landschapsplan Erve Schoolboer
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€ 13.670,25
€
289,35
€ 1.597,05
€ 15.556,65
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Begroting realisatie landschapsplan

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Uitzetten ontwerp en beplantingsopzet
Klic-melding en zoekwerk

jong

landschap

landschap

Landschapstype

oud

Kampen

Essen

Maten/Flier

Veen

Heide

Erftype

Criterium: één hoofdgebouw per erf; de overige gebouwen zijn (vormgegeven als) bijgebouwen en ondergeschikt gepositioneerd; veldschuren zijn landschapsgerelateerd en staan vrij van de bebouwing op het erf

oud erf

(weggekeerd)

oud erf

(landschapsgekeerd)

aan de weg

van de weg

aan de weg

(dwars)

(weggericht)

aan de weg

van de weg

(haaks)

(weggericht)

van de weg

(landschapgericht)

Kies een erftype dat aansluit op het landschapstype en de specifieke kenmerken van de omgeving (V. = voorhuis; A. = achterhuis). Erfinrichting en beplanting versterken de erfopzet.

Ambitie

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

Er kunnen zowel traditionele als meer moderne architectonische types gerealiseerd worden. De bebouwing is vooral heel eenvoudig van vorm. Het belangrijkste
kenmerk is de grote, met pannen gedekte zadelkap in antraciet of (oud) rood, met
rechte topgevelbeëindiging. Woningen hebben een duidelijke voor- en
achterzijde, waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde naar de weg of
het landschap gericht is. De detaillering is met name heel sober en strak, waarbij in het
veenontgingenlandschap van oudsher meer aandacht voor gevelindeling en detail is.

Criterium: eenduidige hoofdvorm met zadeldak

woning

bijgebouw

bijgebouw

woning

Aan- en uitbouw
aan woningen

Hoofdvorm

Criterium: eenduidige hoofdvorm met zadeldak incidenteel wolfseind

Criterium: aan- en uitbouwen aan woningen ondergeschikt aan de hoofdvorm en/of in lijn met de architectuur van het geheel vormgegeven

dwars

gekoppeld

gesleept uit de kap

geschakeld

afwijkende helling

erker

uitgebouwde kamer

Transformatie

Criterium: hoofdvorm als uitgangspunt nemen en transformaties ondergeschikt

snedes

loggia en onderschoer

hoog voorhuis

Gevelopbouw en Detail

Criterium: evenwichtige gevelopbouw die gebaseerd is op de karakteristieken van de locatie (landschapstype en erf), een sobere detaillering en onderscheid tussen de uitstraling van hoofd- en (vrijstaand) bijgebouw.

Traditionele uitwerking:
principe rijke detaillering
(alleen in oud landschap)

principe sobere detaillering
(in oud- en jong landschap)

Eigentijdse uitwerking:
inspiratie gevelopeningen

Materialen

principe: voor- en achterhuis
(in oud- en jong landschap)

eigentijdse architectuur (gebaseerd op traditie) is altijd mogelijk

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

gevelmaterialen (voor woningen en bijgebouwen): diverse aardtinten metselwerk
(uitgezonderd lichte tinten), hout (naturel of een donkere kleur); zink (mat)

glas kan op diverse manieren
worden toegepast

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

De afbeeldingen zijn ter inspiratie en kunnen als bouwstenen genomen worden voor een ontwerp.
Ze geven ook principes weer waarbinnen de oplossingsrichting dient te worden gezocht.
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Inspiratiefolder als handvat voor ontwikkeling in het kader van de Rood voor
Roodregeling

Hoe kunt u deze inspiratiefolder gebruiken?

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

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

Voor uw nieuwe plan moeten het welstandbeleid en bestemmingsplan tegelijk
worden aangepast.
Waarom moet het welstandsbeleid worden aangepast voor uw plan? De ‘gebiedsgerichte criteria’ in de welstandsnota van de gemeente gaan uit van de bestaande toestand. Met nieuwe ontwikkelingen wordt geen rekening gehouden. En als wel sprake is
van een nieuwe ontwikkeling wordt ervan uitgegaan dat deze moeten samenhangen
met de bestaande (bedrijfs-)bebouwing op het erf. In het geval van Rood voor rood
verdwijnt die bebouwing juist!
De gebiedsgerichte criteria zijn bovendien onvoldoende geschikt om de gewenste
hoogwaardige kwaliteit te bereiken, die in de privaatrechtelijke overeenkomst is
vastgelegd. Daarom zal zowel dit welstandsbeleid als het bestemmingsplan voor uw
perceel door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.
In deze folder vindt u inspiratie: hoe ziet dat er dan uit? De gemeente drukt de mogelijkheden van nieuwbouw op een erf in criteria uit. Deze criteria zijn op ontwikkeling
gericht. De welstandstoets vindt plaats op grond van deze criteria. Als uw bouw- en
erfinrichtingsplan voldoen aan de gewenste hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit wordt
de vergunning verleend. In uitzonderlijke gevallen kan het college van Burgemeester
en Wethouders afwijken van het advies van de stadsbouwmeester door de toepassing
van de hardheidsclausule in de welstandsnota van de gemeente.
Veel succes met uw plannen!

Oud landschap: kampenlandschap, essenlandschap en maten- en flierenlandschap;
Jong landschap: heide- en veenontginningenlandschap.
In welk gebied uw woning wordt gebouwd, kunt u in onderstaande kaart bepalen.
Deze folder geeft zowel voor het oude als het jonge landschap weer welke erftypen daar
voorkomen, wat de bedoeling (ambitie) van de gemeente is en hoe de bebouwing eruit
mag zien. Om een volledig overzicht krijgen van uw mogelijkheden is het verstandig de
volgende stappen te doorlopen:
1.
Bekijk op de kaart in welk landschapstype uw ontwikkeling zich bevindt.
2.
Bekijk het schema en bepaal welk erftype u kiest voor uw ontwikkeling.
3.
Neem kennis van de ambitie van de gemeente voor het landschapstype 		
waarin uw erf zich bevindt.
4.
Stem het uiterlijk van uw woning af op de afbeeldingen bij de
onderwerpen hoofdvorm, aan- en uitbouwen, transformatie, gevelopbouw 		
en detail.
5.
Gebruik materialen die worden getoond bij het onderwerp materialen.
Opgemerkt wordt dat elke locatie en elke opgave anders is waardoor maatwerk per locatie
van groot belang is. Deze folder is toepasbaar wanneer één woning wordt toegevoegd. Bij
twee of meer woningen is aanvullend locatiespecifiek welstandsbeleid denkbaar.
Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium, voordat u een aanvraag
om omgevingsvergunning indient, gebruik te maken van het spreekuur van de stadsbouwmeester bij de gemeente. Dit kan al met een eerste schets van het gekozen erftype en
hoofdvorm van de gebouwen aan de hand van de inspiratiebeelden in deze folder. U kunt
hiervoor een afspraak maken bij de publieksbalie van de gemeente.

OUDlandschap
JONGlandschap

Voor zonnepanelen en/of -collectoren op daken, voor zover vergunningplichtig, gelden in het hele gebied de onderstaande criteria. Als geen vergunning nodig is zijn dit aanbevelingen. De panelen- of collectoren:
- liggen plat op het dakvlak;
- worden evenwichtig geplaatst in een regelmatig patroon;
- hebben rondom (ook ter plaatse van elementen op het dak) nog een ruime strook dakvlak;
- zijn qua kleur, inclusief de randen, zoveel mogelijk afgestemd op het dakvlak.
Wanneer een groot oppervlak van het dak wordt voorzien van zonnepanelen- of collectoren verdient het de voorkeur om het dakvlak in zijn geheel uit te voeren als (een dakvlak
gelijkend type) zonnepaneel- of collector.
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1

INLEIDING

In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 3, 12 oktober 2016 en 4 januari 2017 een
verkennend en een aanvullend bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Eikweg 8 te Lattrop
(gemeente Dinkelland).
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 4.900 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen.
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging, voorgenomen bouwactiviteiten en
voorgenomen herontwikkelingen. Doel van dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse
van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan
vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725).
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de beoordelingsrichtlijn
BRL-SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is
gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze
beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018.
De grond- en/of grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend
laboratorium.
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 8.
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en
aanbevelingen gedefinieerd.
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2

VOORINFORMATIE

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek,
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand).
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
informatie van de opdrachtgever
informatie derden
informatie van de gemeente
informatie informatiesite topotijdreis.nl
informatie provinciaal bodemloket
locatie inspectie
In bijlage 7 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen.
2.1
Locatiespecifieke informatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Eikweg 8 te Lattrop (gemeente Dinkelland). De locatie is kadastraal bekend
als gemeente Denekamp, sectie L, nummer 1440(ged.).
Omschrijving van de onderzoekslocatie
Op de onderzoekslocatie worden agrarische gebouwen gesloopt en er worden in het kader van de rood voor rood
regeling worden 2 nieuwe woningen gerealiseerd.
Afbeelding onderzoekslocatie:

Huidig gebruik
De locatie is momenteel in gebruik ten behoeve van een agrarische bestemming.
Historisch gebruik
In het verleden is het perceel voor zover bekend altijd in gebruik geweest voor agrarische doeleinden dan wel
natuurdoeleinden. De afbeeldingen van topotijdreis laten zien dat rond 1950 de eerste bebouwing zichtbaar wordt.

Topotijdreis 1900

Topotijdreis 1950

Topotijdreis 2015

Verhardingen, ophogingen, calamiteiten
Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers en beton. Het terrein is gedeeltelijk opgehoogd met zand. Op de
locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.
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Asbest
De locatie staat als een locatie met een grote asbestkans vermeld in het provinciale bodeminformatiesysteem. De
bijgebouwen hebben asbestgolfplaten daken. De platen zijn voor zover waarneembaar niet beschadigd. Het
regenwater wordt opgevangen door dakgoten en afgevoerd naar het riool. Daarnaast wordt het regenwater afgevoerd
naar de putten welke in de verhardingen aanwezig zijn. Hierdoor is de besmetting van de onderliggende bodem zeer
klein.

Daken met dakgoten-1

Daken met dakgoten-1

2.2
Omgevingsgegevens
De directe omgeving van de locatie is in gebruik ten behoeve van agrarische doeleinden.
2.3
Geohydrologische gegevens
De geschematiseerde regionale bodemopbouw is ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, Kaartblad 28
Oost Almelo en 34 Oost Enschede en Glanerbrug (DGV-TNO 1974).
diepte (m-mv)
0 - 15

15 - 28

<28

omschrijving
fijn slibhoudend en leemig zand
Pakket: deklaag (form. v Twente, Eemformatie)
2
kD = Matig tot slecht doorlatend m /d
matig grof zand
Pakket: 1e WVP (form. v Enschede)
2
kD = Watervoerend (Kwartiar) m /d
Klei, slibhoudend zand
Pakket: Geohydrologische basis (form v.Breda)
2
kD = Basis m /d

Regionale grondwaterstroming
Parallel aan de stuwwal Enschede-Oldenzaal bevind zich een waterscheiding. Ten westen van deze waterscheiding
is de stromingsrichting globaal westelijk, ten oosten hiervan (ter plaatse van Losser) is de stromingsrichting globaal
oostelijk. De bodemopbouw op de onderzoekslocatie is zodanig dat nauwelijks afsluitende lagen voorkomen.
Hierdoor gaan het eerste watervoerende pakket en het diepe grondwater (aangegeven als tweede watervoerende
pakket) in elkaar over. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan
invloeden van buitenaf.
2.4
Voorgaande bodemonderzoeken
Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande
bodemonderzoeken plaatsgevonden.
Afbeelding bodemloket
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2.5
Afbakening locatie voor bodemonderzoek
Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50
meter afstand). De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft het (gedeelte van het) perceel
waarop de bestemmingsplanwijziging van toepassing is. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op het (gedeelte van
het) perceel waarop de bestemmingsplanwijziging van toepassing is. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van
2
circa 4.900 m .
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3

VERWACHTINGSPATROON

3.1
Bodemonderzoek
Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties.
Op basis van de (historische) informatie worden de volgende deellocaties ten behoeve van het bodemonderzoek
De locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De
locatie is onverdacht. Ten behoeve van de rest van de locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte
locatie (ONV)' gehanteerd.
Indien in geen van de monsters één van de onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april
2012", wordt de hypothese aangenomen.
3.2
Asbest
De locatie staat als een locatie met een grote asbestkans vermeld in het provinciale bodeminformatiesysteem. De
bijgebouwen hebben asbestgolfplaten daken. De platen zijn voor zover waarneembaar niet beschadigd. Het
regenwater wordt opgevangen door dakgoten en afgevoerd naar het riool. Daarnaast wordt het regenwater afgevoerd
naar de putten welke in de verhardingen aanwezig zijn. Hierdoor is de besmetting van de onderliggende bodem zeer
klein.
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet
beschouwd.
Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie.
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4

ONDERZOEKSOPZET

4.1
Algemeen
2
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 4.900 m . Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.
4.2
Boor- en analysefrequentie
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000 veldwerk voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek, Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is
uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 9 staan vermeld.
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
Locatie
Overig terrein

Aantal boringen
(excl. peilbuizen)
11 tot ± 50 cm-mv
3 tot ± 200 cm-mv

Aantal
peilbuizen
1

Analyses grond

Analyses water

3 AS3000-pakketten grond

1 AS3000-pakket grondwater

Standaardpakket grondmonsters:
 Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond)
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010)
 PCB's (volgens AS3010 en AS3020)
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010)
 Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010)
Standaardpakket grondwatermonsters:
 Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC)
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110)
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130)
 Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen,
chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110)
 Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110)

De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen.
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000
erkenning in haar bezit heeft.
Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuis met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron.
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5

RESULTATEN

5.1
Toetsingskader
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst conform de landelijke toetsingsmodule BoToVa
(Bodem Toets- en Validatieservice). De gemeten waarden staan vermeld op het analysecertificaat welke als bijlage
zijn toegevoegd.
De omgerekende waarden van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel
uit de "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis:
achtergrond-/streefwaarde = referentiewaarde
toetsingswaarde
= toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde))
interventiewaarde
= toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem.
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast:
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde
groter dan de interventiewaarde

=
=
=
=

niet verontreinigd
licht verontreinigd
matig verontreinigd
sterk verontreinigd

De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste één stof de
3
3
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m grond of 100 m grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd.
5.2
Verrichte werkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.(De heer T. Huls) uitgevoerd op 3, 12
oktober 2016 en 4 januari 2017.
In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven:
Locatie
Onderzoekslocatie

Aantal boringen (excl. peilbuizen)
11 boringen (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
tot ± 50 cm-mv
3 boringen (2, 3, 4) tot ± 200 cm-mv

Aantal peilbuizen
1 peilbuis (1) filterstelling 275-375 cm-mv

Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in
bijlage 2.
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt
een oliewaterreactie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreactie geven samen een indruk van de mate en soort
olieverontreiniging.
5.3
Lokale bodemopbouw
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend
uit lichtbruin, matig fijn zand, plaatselijk is een dunne leemlaag aangetroffen. Tijdens de monstername bedroeg de
grondwaterstand 210 cm-mv voor peilbuis 1. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in
bijlage 2.
5.4
Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden
Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen. Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de
bodem en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te
kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707
(bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet beschouwd.
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5.5
Metingen watermonstername
Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd:
Code

Plaatsingsdatum

Bemonsteringsdatum

Filterstelling
(cm-mv)

1

3-10-2016

12-10-2016

275-375

Grondwaterstand
(cm-mv)
210

Zuurgraad pH

4,7

Geleidbaarheid EGV
(µS/cm)
240

Troebelheid
(NTU)
8,23

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden
verwacht kan worden.
5.6
Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.
In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven.
Locatie

Monster

Samenstelling

Onderzoekslocatie

MM01
MM02
MM03
1

1-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-1
2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-2, 12-1, 13-1, 14-1
1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-3, 3-4, 4-3, 4-4
Grondwater

Traject
(cm-mv)
0-50
0-50
70-200
275-375

Analyse
AS3000-pakket grond
AS3000-pakket grond
AS3000-pakket grond
AS3000-pakket grondwater

Motivatie:
MM1 en MM02 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond.
MM3 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond.
5.7
Analyseresultaten
In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De
toetsingstabellen van de complete analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan (< en <d)"
teken vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het
analysetoestel.
In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven, die de Achtergrondwaarde/Streefwaarde van de
betreffende component overschrijden. De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar een standaardbodem
met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages. In de onderstaande tabellen worden de
omgerekende waarden aangegeven.


Grondmonsters
Verbinding

MM01
(mg/kg.ds)


Metalen
Lood

333 ++


MM01: 1-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-1 (0-50 cm-mv)


Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, -*: separate
gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, -: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde
en ½(AW+I), ++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.
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Grondwatermonster
1
(µg/liter)

Verbinding


Metalen
Barium
Koper
Nikkel
Zink

200
18
19
75

+
+
+
+


1: (275-375 cm-mv)


Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, -*: separate
gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, -: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), ++:
tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.


5.8
Interpretatie analyseresultaten
Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat:
 grondmengmonster MM01 matig verontreinigd is met Lood;
In de grondmengmonsters MM02 en MM03 zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie
boven de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof.
Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat:
 het grondwatermonster 1 licht verontreinigd is met Barium, Koper, Nikkel en Zink.
5.9
Uitsplitsing mengmonster MM01 en aanvullend onderzoek
Naar aanleiding van het matig verhoogde gehalte lood in MM01 is het mengmonster uitgesplitst en zijn de
afzonderlijke monsters geanalyseerd op lood. Uit de resultaten bleek dat het grondmonster 7-1 sterk verontreinigd is
met lood. Naar aanleiding hier van zijn aanvullende boringen geplaatst op 04 januari 2017. Hierbij is op de zelfde
plaats als boring 7 een boring geplaatst ter verificatie van het aangetoonde gehalte en aanvullend zijn de
grondmonsters in gezet ter horizontale en verticale afperkingen. In de onderstaande tabellen staan de analyses
weergegeven:


Verbinding

1-1
(mg/kg.ds)

Grondmonsters
7-1
8-1
(mg/kg.ds)
(mg/kg.ds)

9-1
(mg/kg.ds)

10-1
(mg/kg.ds)


Metalen
Lood

51,0 +

1356 +++

<10 -

26,0 -

17,9 -


1-1: 1-1 (0-50 cm-mv)
7-1: 7-1 (0-50 cm-mv)
8-1: 8-1 (8-50 cm-mv)
9-1: 9-1 (0-50 cm-mv)
10-1: 10-1 (0-50 cm-mv)



Verbinding

11-1
(mg/kg.ds)

Grondmonsters
200.1(O)
201.1(O)
(mg/kg.ds)
(mg/kg.ds)

200.3(O)
(mg/kg.ds)


Metalen
Lood

18,7 -

19,7 -

<10 -

<10 -


11-1: 11-1 (0-50 cm-mv)
200.1(O): 200.1(O) (0-50 cm-mv)
201.1(O): 201.1(O) (8-50 cm-mv)
200.3(O): 200.3(O) (80-100 cm-mv)
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Verbinding

203.1(O)
(mg/kg.ds)

Grondmonsters
202.1(O)
(mg/kg.ds)


Metalen
Lood

26,6 -

33,1 -


203.1(O): 203.1(O) (0-50 cm-mv)
202.1(O): 202.1(O) (0-30 cm-mv)


5.10 Interpretatie analyseresultaten aanvullend onderzoek
Uit de informatie van de eigenaar tijdens het aanvullende onderzoek bleek dat de locatie t.p.v. boring 7 in het
verleden een deponie van lood heeft gelegen. Mogelijk is hierdoor de bodem verontreinigd geraakt.
Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat:
 grondmonster 1-1 licht verontreinigd is met Lood.
In de grondmonsters 200.1(O), 201.1(O), 200.3(O), 203.1(O), 202.1(O), zijn geen van de onderzochte stoffen
aangetroffen in een concentratie boven de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof.
Aangezien er in dit aanvullend onderzoek geen sterk verhoogde gehalten meer zijn aangetroffen, kan worden gesteld
dat er sprake is van een beperkte verontreiniging. In de bovengrond ter plaatse van boringen 7 is een sterk verhoogd
gehalte lood aangetroffen. In de verticaal afperkende boring is geen verhoogd gehalte lood aangetroffen. De
verwachting is dat de verontreiniging zich beperkt tot enkele kubs verontreinigde grond.
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6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1
Algemeen
In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 3, 12 oktober 2016 en 4 januari 2017 een
verkennend en een aanvullend bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Eikweg 8 te Lattrop
(gemeente Dinkelland).
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging, voorgenomen bouwactiviteiten en
voorgenomen herontwikkelingen. Doel van dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse
van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan
vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen.
6.2
Verwachtingspatroon
Dit onderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, die onderscheid maakt in verdachte en niet verdachte locaties. De
volgende deellocaties zijn onderscheidden:
Overig terrein:

De rest van de locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden
beschouwd.

De locatie staat als een locatie met een grote asbestkans vermeld in het provinciale bodeminformatiesysteem. De
bijgebouwen hebben asbestgolfplaten daken. De platen zijn voor zover waarneembaar niet beschadigd. Het
regenwater wordt opgevangen door dakgoten en afgevoerd naar het riool. Daarnaast wordt het regenwater afgevoerd
naar de putten welke in de verhardingen aanwezig zijn. Hierdoor is de besmetting van de onderliggende bodem zeer
klein.
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet
beschouwd.
6.3
Resultaten
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend
uit lichtbruin, matig fijn zand oplaatselijk is een dunne leemlaag aangetroffen. Tijdens de monstername bedroeg de
grondwaterstand 210 cm-mv voor peilbuis 1.
Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat:
(a) sprake is van een sterke verontreiniging met lood in de bovengrond van boring 7 uit het verkennend
onderzoek;
(b) In de ondergrond zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof.
(c) het grondwater licht verontreinigd is met Barium, Koper, Nikkel en Zink.
Het is bekend dat in de bodem zware metalen in fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door natuurlijke
bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke)
achtergrondwaarden.
De hypothese "de locatie is onverdacht" dient verworpen te worden.
6.4
Slotconclusie en aanbevelingen
In het verkennend onderzoek is een sterk verhoogd gehalte aan lood in de bovengrond ter plaatse van boring 7. In
het aanvullend onderzoek zijn geen sterk verhoogde gehalten meer aangetroffen. Volgens de Wet
Bodembescherming is er een saneringsplicht. De verontreiniging is ontstaan na 1987 en dit geval valt onder het
Activiteitenbesluit. Geadviseerd wordt om in overleg te treden moet de gemeente Dinkelland.
Op basis van de analyseresultaten van onderhavig onderzoek schatten wij in dat er totaal 6 m2 (tot een diepte van 50
cm-mv verontreinigd is met lood. In verband met de mogelijk humane risico's adviseren we de bovengrond te
3
saneren. Dit komt neer op 3 m vervuilde grond. Als men de verontreiniging wil verwijderen, moet hiervoor een plan
van aanpak worden ingediend bij de gemeente. Geadviseerd wordt om de bovengrond onder saneringscondities te
verwijderen en af te voeren naar een erkende verwerker.
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond
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overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
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BIJLAGE 2

BOORBESCHRIJVINGEN
Betekenis van afkortingen
G/g

: grind/grindig

O/o

: Olie

Z/z

: zand/zandig

P/p

: Puin

L/s

: leem/siltig

T/t

: Stoeptegels

K/k

: klei/kleiig

V/h

: veen/humeus

m

: mineraal arm

Blinde buis

:

Filter

:

Grondwaterst.

:

Aanvullingen

Overig

Ongeroerd
monster

:

Geroerd
monster

:

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
1

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
2

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand
230 cm-mv

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
Fltr. Bodembuis monster

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodemonderzoek

0 m

Bodemmonster

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

Bodemonderzoek

0 m

1-1

0-8; Klinker
8-10; ZF, licht siltig; Ophoogzand; kleur: lichtbruin
10-40; ZMF, licht humeus, licht siltig; Geroerd; kleur:
licht-/donkerbruin
40-90; L, sterk zandig; kleur: donkergrijs

2-1
50-70; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
2-2
70-100; ZF, licht siltig; kleur: lichtroest bruin

1-2
1 m

100-120; ZF, licht siltig; kleur: lichtroest bruin

90-110; ZF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin

1 m

110-140; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijsbruin

2-3
120-150; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijs

1-3

140-150; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijsbruin
150-200; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijsbruin

150-200; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijs
2-4

1-4
2 m

2 m

200-380; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijs
G.W.

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m
Grondwaterbemonstering: 12-10-2016
Grondwaterstand:
210 cm-mv
Troebelheidmeting: 8,23 NTU
Zuurstofmeting:

pH:
4,7
EGV:
240 µS/cm
Temp.: 13,2 °C

Diepte
375 cm-mv

Monsternemingsfilter
Perforatie
275-375 cm-mv

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
3

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
4

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodemmonster

Bodemmonster

0 m
3-1

3-2

Bodemonderzoek

0-10; ZMF, licht humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
10-50; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

0-8; Klinker
8-50; ZF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin
4-1

50-60; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin
60-90; L, uiterst zandig; kleur: donkergrijs

50-70; ZF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin
4-2

90-130; ZF, licht siltig; Ijzer/roest sporen; kleur: lichtgrijsbruin

1 m

0 m

Bodemonderzoek

3-3

70-90; ZF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
90-140; ZF, licht siltig; kleur: licht roest bruin

1 m
4-3

130-140; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijsbruin
140-150; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijsbruin
150-200; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijsbruin

140-150; ZF, licht siltig; kleur: licht roest bruin
150-200; ZF, matig siltig; kleur: lichtgrijs

3-4

4-4

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
5

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
6

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodemmonster

Bodemmonster

Bodemonderzoek

0 m

0-8; Klinker
8-50; ZF, licht siltig; kleur: lichtgeelbruin

5-1

Bodemonderzoek

0 m

0-8; Klinker
8-15; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin
15-30; ZF, licht siltig; Ijzeroer sporen; kleur: lichtgrijsbruin
30-50; ZF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

6-1
6-2

1 m

1 m

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
7

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
8

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodemmonster

Bodemmonster

0 m

Bodemonderzoek

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

0 m

7-1

8-1

1 m

1 m

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

Bodemonderzoek

0-8; Klinker
8-50; ZF, licht siltig; kleur: lichtbruin

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
9

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
10

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodemmonster

Bodemmonster

Bodemonderzoek

0 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

Bodemonderzoek

0 m

9-1

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
10-1

1 m

1 m

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
11

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
12

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodemmonster

Bodemmonster

0 m

Bodemonderzoek

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

0 m

11-1

12-1

1 m

1 m

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

Bodemonderzoek

0-10; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
10-50; ZF, licht siltig; kleur: lichtgeelbruin

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
13

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
14

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodemmonster

Bodemmonster

Bodemonderzoek

0 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

Bodemonderzoek

0 m

13-1

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
14-1

1 m

1 m

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
15

Locatie
Overig terrein

Datum
3-10-2016

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
200

Locatie
Overig terrein

Datum
4-1-17

Beschrijver
T. Huls

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V.

Boormethode
Edelmanboor

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Beschrijver

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo bv

Boormethode
Edel

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodemmonster

Bodemmonster

0 m

Bodemonderzoek

0-25; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: licht-/donkerbruin
15-1

0 m

x; y
239.720; 452.237 m

Bodemonderzoek

0-50; ZZF, matig humeus, licht siltig; kleur: Donkerbruin
200.1(
O)

25-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

50-80; ZZF, sterk humeus, sterk siltig; kleur: Donkerbruin

1 m

1 m

200.2(
O)
200.3(
O)
200.4(
O)

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

80-100; ZUF, licht siltig; kleur: Neutraalgeel/bruin
100-110; ZUF, licht siltig; kleur: Neutraalgeel/bruin
110-150; ZUF, licht siltig; kleur: Lichtgrijs/bruin

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
201

Locatie
Overig terrein

Datum
4-1-17

Beschrijver

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo bv

Boormethode
Edel

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

x; y
262.444; 494.773 m

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
202

Locatie
Overig terrein

Datum
4-1-17

Beschrijver

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo bv

Boormethode
Edel

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodemmonster

Bodemmonster

Bodemonderzoek

0 m

0-8; Klinker.
8-50; ZZF, licht siltig; Ophoogzand.; kleur: Lichtbruin

0 m

1 m

70-75; ZZF, matig humeus, matig siltig; kleur: Donkerbruin/zwart
75-100; ZZF; kleur: DonkerRS/bruin
1 m

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

Projectcode
16379

Projectnaam
Eikweg 8 Lattrop

Boornummer
203

Locatie
Overig terrein

Datum
4-1-17

Beschrijver

Boorfirma
Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo bv

Boormethode
Edel

Maaiveldhoogte

Globale grondwaterstand

x; y
262.598; 494.515 m

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
Bodemmonster

0 m

Bodemonderzoek

0-50; ZZF, matig humeus, licht siltig; kleur: Donkerbruin
203.1(
O)
50-100; ZZF, matig humeus, licht siltig; kleur: Donkerbruin
203.2(
O)

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

30-70; ZUF; kleur: Lichtgrijs/bruin

202.2(
O)

50-70; ZZF, licht siltig; Ophoogzand.; kleur: Lichtbruin

201.2(
O)
201.3(
O)

Bodemonderzoek

0-30; ZZF, matig humeus, licht siltig; kleur: Donkerbruin
202.1(
O)

201.1(
O)

x; y
262.598; 494.514 m

202.3(
O)

70-80; ZZF, matig humeus, matig siltig; kleur: Donkerbruin/zwart
80-100; ZUF; kleur: Donkergeel/bruin
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Blad 1 van 6

: Eikweg 8 Latrop
: 16379
: 12407261, versienummer: 1
: MAJPKI1Z

Rotterdam, 01-11-2016

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16379.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Rapportnummer

Blad 2 van 6

Analyserapport

Eikweg 8 Latrop

Orderdatum
27-10-2016
Startdatum
27-10-2016
Rapportagedatum 01-11-2016

16379
- 1

12407261

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

1-1
7-1
8-1
9-1
10-1

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

86.3
<1
geen

92.6
<1
geen

94.1
<1
geen

84.5
<1
geen

95.0
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

3.7

4.9

0.7

5.8

3.6

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

9.6

7.8

<1

6.2

8.2

METALEN
lood

S

38

1000

<10

19

13

mg/kgds

001

002

003

004

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Eikweg 8 Latrop
16379
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- 1

Blad 3 van 6

Analyserapport
Orderdatum
27-10-2016
Startdatum
27-10-2016
Rapportagedatum 01-11-2016

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Eikweg 8 Latrop

Orderdatum
27-10-2016
Startdatum
27-10-2016
Rapportagedatum 01-11-2016

16379
- 1

12407261

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

006

Grond (AS3000)

11-1

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

91.1
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

4.0

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

9.8

METALEN
lood

S

14

mg/kgds

006

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Rapportnummer

Eikweg 8 Latrop
16379
12407261

- 1

Blad 5 van 6

Analyserapport
Orderdatum
27-10-2016
Startdatum
27-10-2016
Rapportagedatum 01-11-2016

Monster beschrijvingen

006

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Henk Broekhuijsen
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 6 van 6

Analyserapport

Eikweg 8 Latrop

Orderdatum
27-10-2016
Startdatum
27-10-2016
Rapportagedatum 01-11-2016

16379
12407261

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)
lood

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003
004
005
006

Y5789185
Y5788606
Y5788601
Y5788603
Y5788613
Y5788619

04-10-2016
04-10-2016
04-10-2016
04-10-2016
04-10-2016
04-10-2016

03-10-2016
03-10-2016
03-10-2016
03-10-2016
03-10-2016
03-10-2016

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
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Blad 1 van 4

: Eikweg 8 Lattrop
: 16379
: 12449768, versienummer: 1
: GWZQE8BS

Rotterdam, 05-01-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16379.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Eikweg 8 Lattrop

Orderdatum
04-01-2017
Startdatum
04-01-2017
Rapportagedatum 05-01-2017

16379
- 1

12449768

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

200-1 200 (1)
200-3 200 (3)
202-1 202 (1)

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

93.5
<1
geen

91.6
<1
geen

80.8
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

4.1

0.5

4.9

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

1.9

<1

4.1

METALEN
lood

S

13

<10

23

mg/kgds

001

002

003

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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16379
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Blad 3 van 4

Analyserapport
Orderdatum
04-01-2017
Startdatum
04-01-2017
Rapportagedatum 05-01-2017

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Projectnaam
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Rapportnummer
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Analyserapport

Eikweg 8 Lattrop

Orderdatum
04-01-2017
Startdatum
04-01-2017
Rapportagedatum 05-01-2017

16379
12449768

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)
lood

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003

Y6202699
Y6202689
Y6202445

04-01-2017
04-01-2017
04-01-2017

04-01-2017
04-01-2017
04-01-2017

ALC201
ALC201
ALC201
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
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www.alcontrol.nl

Analyserapport

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
H. Broekhuijsen
Den Sliem 93
7141 JG GROENLO

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienummer

Blad 1 van 4

: Eikweg 8 Lattrop
: 16379
: 12450069, versienummer: 1
: RKKP1MGP

Rotterdam, 09-01-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16379.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
H. Broekhuijsen
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 2 van 4

Analyserapport

Eikweg 8 Lattrop

Orderdatum
05-01-2017
Startdatum
05-01-2017
Rapportagedatum 09-01-2017

16379
- 1

12450069

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

201-1 201 (1)
203-1 203 (1)

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

91.2
<1
geen

92.0
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

<0.5

4.7

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

3.3

6.0

METALEN
lood

S

<10

19

mg/kgds

001

002

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
H. Broekhuijsen
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Eikweg 8 Lattrop
16379
12450069

- 1

Blad 3 van 4

Analyserapport
Orderdatum
05-01-2017
Startdatum
05-01-2017
Rapportagedatum 09-01-2017

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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H. Broekhuijsen
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 4 van 4

Analyserapport

Eikweg 8 Lattrop

Orderdatum
05-01-2017
Startdatum
05-01-2017
Rapportagedatum 09-01-2017

16379
12450069

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)
lood

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002

Y6202441
Y6202685

04-01-2017
04-01-2017

04-01-2017
04-01-2017

ALC201
ALC201
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BIJLAGE 4

ANALYSERAPPORTEN GRONDWATER

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Henk Broekhuijsen
Den Sliem 93
7141 JG GROENLO

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienummer

Blad 1 van 5

: Eikweg 8 Lattrop
: 16379
: 12395892, versienummer: 1
: U5ZDEVSG

Rotterdam, 19-10-2016

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16379.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Henk Broekhuijsen
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 2 van 5

Analyserapport

Eikweg 8 Lattrop

Orderdatum
13-10-2016
Startdatum
14-10-2016
Rapportagedatum 19-10-2016

16379
- 1

12395892

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

1

Analyse

Eenheid

Q

001

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S
S

200
<0.20
5.9
18
<0.05
<2.0
<2
19
75

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

1)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S
tribroommethaan
µg/l
S

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

1)

1)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Henk Broekhuijsen
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 3 van 5

Analyserapport

Eikweg 8 Lattrop

Orderdatum
13-10-2016
Startdatum
14-10-2016
Rapportagedatum 19-10-2016

16379
- 1

12395892

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

1

Analyse

Eenheid

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q

S

001

<25
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Henk Broekhuijsen
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 4 van 5

Analyserapport

Eikweg 8 Lattrop
16379
12395892

- 1

Orderdatum
13-10-2016
Startdatum
14-10-2016
Rapportagedatum 19-10-2016

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 5 van 5

Analyserapport

Eikweg 8 Lattrop

Orderdatum
13-10-2016
Startdatum
14-10-2016
Rapportagedatum 19-10-2016

16379
12395892

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium
kobalt
koper
kwik
lood

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

molybdeen
nikkel
zink
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
cis-1,2-dichlooretheen
trans-1,2-dichlooretheen
som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
1,1-dichloorpropaan
1,2-dichloorpropaan
1,3-dichloorpropaan
som dichloorpropanen (0.7 factor)
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride
tribroommethaan
totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Conform AS3130-1
Conform AS3110-4
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001

G6173147
G6173551
B1570975

14-10-2016
14-10-2016
14-10-2016

12-10-2016
12-10-2016
12-10-2016

ALC236
ALC236
ALC204
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BIJLAGE 5

TOETSINGSTABELLEN

Projectnaam
Projectcode

Eikweg 8 Lattrop
16379

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
1

Monstercode

1

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

200
<0.20
5.9
18
<0.05
<2.0
<2
19
75

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

*

*

*
*

a

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
interventie factor polycyclische
aromatische koolwaterstoffen 0.0002
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0.2
1,2-dichloorethaan
<0.2
a
1,1-dichlooretheen
<0.1
trans-1,2-dichlooretheen
<0.1
-som (cis,trans) 1,2a
dichloorethenen (0.7 factor)
0.14
a
dichloormethaan
<0.2
som dichloorpropanen (0.7
factor)
0.42
a
tetrachlooretheen
<0.1
a
tetrachloormethaan
<0.1
a
1,1,1-trichloorethaan
<0.1
a
1,1,2-trichloorethaan
<0.1
trichlooretheen
<0.2
chloroform
<0.2
a
vinylchloride
<0.2
tribroommethaan
<0.2
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40
<50
Monstercode en monstertraject
1
12395892-001 1
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni
2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
*
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
**
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
-niet geanalyseerd
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan
de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden
kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Projectnaam
Projectcode

Eikweg 8 Latrop
16379

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
bt)
Bodemtype

droge stof
(gew.-%)
gewicht artefacten
(g)
aard van de artefacten
(-)

1

2

MM01
1
or

3

MM02
2
or

br

MM03
3
or

br

br

91.6

--

--

90.3

--

--

89.0

--

--

<1

--

--

<1

--

--

<1

--

--

Geen

--

Geen

--

Geen

--

organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)
3.5

--

--

1.6

--

--

<0.5

--

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
5.2

--

--

3.9

--

--

3.0

--

--

METALEN
+
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

20
<0.2
<1.5
8.2
<0.05
230
<0.5
<3
27

55.4
0.216
2.73
14.6
0.0473
333
0.35
4.84
53.4

**

<20
<0.2
<1.5
9.3
<0.05
<10
<0.5
<3
25

43.8
0.234
3.06
18.1
0.0488
10.6
0.35
5.29
54.1

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
--<0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)
0.111
0.111
0.141

0.141

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(µg/kgds)
4.9

14

4.9

24.5

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

40

<20

70

<20

--

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

--

a

48.2
0.237
3.33
7
0.0495
10.8
0.35
5.65
31.6

<0.01

--

0.07

0.07

4.9

24.5

<20

70

--

a

Monstercode en monstertraject
1
12391659-001 MM01
2
12391659-002 MM02
3
12391659-003 MM03
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1
juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per
30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in
de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel
kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

b

+

or
br

bt)

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en
geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
1: lutum 5.2% humus 3.5%
2: lutum 3.9% humus 1.6%
3: lutum 3% humus 0.5%

Projectnaam
Projectcode

Eikweg 8 Latrop
16379

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
bt)
Bodemtype

1-1
5

1

7-1
6
or

droge stof
(gew.-%)
gewicht artefacten
(g)
aard van de artefacten
(-)

2

br

8-1
7
or

3

br

or

br

86.3

--

--

92.6

--

--

94.1

--

--

<1

--

--

<1

--

--

<1

--

--

Geen

--

Geen

--

Geen

--

organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)
3.7

--

--

4.9

--

--

0.7

--

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
9.6

--

--

7.8

--

--

<1

--

--

51

*

1000

1360

***

<10

11

METALEN
lood

38

Monstercode en monstertraject
1
12407261-001 1-1
2
12407261-002 7-1
3
12407261-003 8-1
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1
juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per
30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in
de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel
kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
5: lutum 9.6% humus 3.7%
6: lutum 7.8% humus 4.9%
7: lutum 1% humus 0.7%

Projectnaam
Projectcode

Eikweg 8 Latrop
16379

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
bt)
Bodemtype

9-1
8

1

2

10-1
9
or

droge stof
(gew.-%)
gewicht artefacten
(g)
aard van de artefacten
(-)

br

11-1
10

or

br

3

or

br

84.5

--

--

95.0

--

--

91.1

--

--

<1

--

--

<1

--

--

<1

--

--

Geen

--

Geen

--

Geen

--

organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)
5.8

--

--

3.6

--

--

4.0

--

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
6.2

--

--

8.2

--

--

9.8

--

--

13

17.9

14

18.7

METALEN
lood

19

26

Monstercode en monstertraject
1
12407261-004 9-1
2
12407261-005 10-1
3
12407261-006 11-1
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1
juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per
30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in
de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel
kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
8: lutum 6.2% humus 5.8%
9: lutum 8.2% humus 3.6%
10: lutum 9.8% humus 4%

Projectnaam
Projectcode

Eikweg 8 Lattrop
16379

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
bt)
Bodemtype

droge stof
(gew.-%)
gewicht artefacten
(g)
aard van de artefacten
(-)

1

2

200-1
11
or

3

200-3
12
or

br

202-1
13
or

br

br

93.5

--

--

91.6

--

--

80.8

--

--

<1

--

--

<1

--

--

<1

--

--

Geen

--

Geen

--

Geen

--

organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)
4.1

--

--

0.5

--

--

4.9

--

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
1.9

--

--

<1

--

--

4.1

--

--

<10

11

23

33.1

METALEN
lood

13

19.7

Monstercode en monstertraject
1
12449768-001 200-1 200 (1)
2
12449768-002 200-3 200 (3)
3
12449768-003 202-1 202 (1)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1
juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per
30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in
de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel
kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
11: lutum 1.9% humus 4.1%
12: lutum 1% humus 0.5%
13: lutum 4.1% humus 4.9%

Projectnaam
Projectcode

Eikweg 8 Lattrop
16379

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
bt)
Bodemtype

droge stof
(gew.-%)
gewicht artefacten
(g)
aard van de artefacten
(-)

1

2

201-1
14
or

203-1
15
or

br

br

91.2

--

--

92.0

--

--

<1

--

--

<1

--

--

Geen

--

Geen

--

organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)
<0.5

--

--

4.7

--

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
3.3

--

--

6.0

--

--

19

26.6

METALEN
lood

<10

10.8

Monstercode en monstertraject
1
12450069-001 201-1 201 (1)
2
12450069-002 203-1 203 (1)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1
juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per
30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in
de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel
kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
14: lutum 3.3% humus 0.5%
15: lutum 6% humus 4.7%

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven
Toetsingswaarden

1)

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

AW

0.60
15
40
0.15
50
1.5
35
140

1/2(AW+I)

6.8
102
115
18
290
96
68
430

I

920
13
190
190
36
530
190
100
720

RBK eis

20
0.20
3.0
5.0
0.050
10
1.5
4.0
20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
1.5
21
40

0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(µg/kgds)
20

510

1000

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

2595

5000

35

1)

AW
1/2(AW+I)
I
RBK

190

achtergrondwaarde
gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem
type 10% humus en 25% lutum.

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)
Toetsingswaarden

1)

S

1/2(S+I)

I

RBK

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

50
0.40
20
15
0.050
15
5.0
15
65

338
3.2
60
45
0.18
45
152
45
432

625
6.0
100
75
0.30
75
300
75
800

20
0.20
2.0
2.0
0.050
2.0
2.0
3.0
10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

0.20
7.0
4.0
0.20
6.0

15
504
77
35
153

30
1000
150
70
300

0.20
0.20
0.20
0.21
0.20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
0.01
35
70
polycyclische aromatische
koolwaterstoffen
1
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
7.0
454
1,2-dichloorethaan
7.0
204
1,1-dichlooretheen
0.01
5.0
dichloormethaan
0.01
500
som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
0.01
10
1,1-dichloorpropaan
0.80
40
1,2-dichloorpropaan
0.80
40
1,3-dichloorpropaan
0.80
40
som dichloorpropanen (0.7
factor)
0.80
40
tetrachlooretheen
0.01
20
tetrachloormethaan
0.01
5.0
1,1,1-trichloorethaan
0.01
150
1,1,2-trichloorethaan
0.01
65
trichlooretheen
24
262
chloroform
6.0
203
vinylchloride
0.01
2.5
tribroommethaan
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

1)

S
1/2(S+I)
I
RBK

50

325

0.020

900
400
10
1000

0.20
0.20
0.10
0.20

20
80
80
80

0.14
0.20
0.20
0.20

80
40
10
300
130
500
400
5.0
630

0.42
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20

600

50

streefwaarde
gemiddelde van streef- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.
De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.
In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. De vijf grote gemeenten hebben hun eigen BIS. Gegevens van die gemeenten worden, met uitzondering van de gemeente Hengelo niet in deze
rapportage weergegeven. De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Dit betekent dat gegevens over niet ernstige verontreinigingen vaak in het BIS van de
provincie aanwezig is als de gemeente waarin het geselecteerde gebied zich bevindt gegevens uitwisselt met de provincie Overijssel. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op:
http://www.overijssel.nl/overijssel/cijfers-kaarten/bodem/uitleg-gebruik.
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
bodem@overijssel.nl of telefonisch 038-499 8500.

Locatie gegevens
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informatie aangetroffen.
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien je fouten of onvolkomenheden in de
rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar bodem@overijssel.nl
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Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)
Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering
Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.
Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.
Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.
Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.
Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).
Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.
Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.
Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.
(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.
Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.
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Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.
Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Aanvrager: Rouwmaat
Locatie: Eikweg 8 in Lattrop
Behandeld door: C. Roeleveld
Bodemonderzoek:
Locatie: Eikweg Lattrop, perceel L 1391 en 1440
Naam onderzoek
Eikweg 8
Geen onderzoek aanwezig

Rapport Nummer

Adviesbureau

Datum

Conclusie

Tanks:
Bij de gemeente Dinkelland zijn geen gegevens bekend over ondergrondse tanks op deze locatie.
Bron:
Deze gegevens zijn afkomstig uit het tankenbestand, bodeminformatiesysteem.

BIJLAGE 8

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.

BIJLAGE 9
Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek)
NEN 5104
NEN 5707
NEN 5709

Geotechniek
Asbest
Bodem

NEN 5725

Bodem

NEN 5740
NPR 5741

Bodem
Bodem

NPR 6616
NEN 5742

Water en slib
Bodem

NEN 5743
NEN 5744

Bodem
Bodem

NEN 5745
NEN 5120
NEN 5751
NEN 5733
NEN 5766
NEN 5861
NEN-EN-ISO
5667-3
NEN 5897

Bodem
Geotechniek
Bodem
Bodem
Bodem
Milieu
Water

NEN-ISO
7888
SIKB protocol
2001
SIKB protocol
2002
SIKB protocol
2018

Water

Asbest

Milieu

Classificatie van onverharde grondmonsters
Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in
grond
Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader
onderzoek
Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek
Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
Routinebepaling van de pH
Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische
verbindingen,
matig
vluchtige
organische
verbindingen
en
fysisch/chemische
bodemkenmerken.
Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen.
Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen,
matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.
Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen.
Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen .
Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses
Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet
Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
Procedures voor monsteroverdracht
Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters
Monsterneming en analyse van asbest in
recyclinggranulaat
Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen

onbewerkt

bouw-

en

sloopafval

en

Water

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
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Het nemen van grondwatermonsters
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Samenvatting
Er zijn concrete plannen voor de herontwikkelig van een agrarisch erf aan de Eikweg 8 in Lattrop. Enkele
varkensstallen worden gesloopt en op het erf worden twee nieuwe vrijstaande woningen gebouwd.
Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten in
overeenstemming zijn met de Flora- en Faunawet, Omgevingsverordening Overijssel en de
Natuurbeschermingswet. Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de
resultaten van het onderzoek en de wettelijke consequentie.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en
beschermde nesten, holen, rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de voorgenomen
activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteit een negatief
effect op beschermd natuurgebied heeft.
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, doden en
verwonden van soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt een algemene vrijstelling. Deze
vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een
goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe zorgvuldig met beschermde dier- en
plantensoorten omgegaan dient te worden. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het
verstoren van bezette- en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te
worden.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-,
amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. De in het gebied voorkomende vleermuis- en
amfibieënsoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied. Zij bezetten er geen rust- of
voortplantingslocaties. Deze functie wordt door de voorgenomen activiteit niet aangetast en heeft geen
wettelijke consequentie.
Alle in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet.
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, doden en verwonden’ als
gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
Mogelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels in het plangebied. Van deze soorten zijn
uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die
leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het slopen van bebouwing, dienen buiten de
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Een broedvogelinspectie kan uitsluitsel geven of
vogels nestelen in/aan de te slopen gebouwen.
Conclusie
Met inachtneming van bezette vogelnesten, heeft de voorgenomen activiteit geen wettelijke
consequenties in het kader van de Flora- en faunawet. Er is geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen
ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet aangevraagd te worden. De Flora- en Faunawet,
Omgevingsverordening Overijssel en de Natuurbeschermingswet vormen geen belemmering voor
uitvoering van de voorgenomen activiteit.
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1 Inleiding
Er zijn concrete plannen voor de herontwikkelig van een agrarisch erf aan de Eikweg 8 in Lattrop. Enkele
varkensstallen worden gesloopt en op het erf worden twee nieuwe vrijstaande woningen gebouwd.
Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten in
overeenstemming zijn met de Flora- en Faunawet, Omgevingsverordening Overijssel en de
Natuurbeschermingswet. Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de
resultaten van het onderzoek en de wettelijke consequentie.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en
beschermde nesten, holen, rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de voorgenomen
activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteit een negatief
effect op beschermd natuurgebied heeft.

Toepasbaarheid
De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op twee verschillende momenten. Ten eerste wordt de
beoordeling van de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit in het kader van de Ff-wet
gebruikt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze vraag
dient zich aan in het proces van de Ruimtelijke Ordening, zoals bij het wijzigen van een bestemmingsplan.
Ten tweede wordt aangeven in deze rapportage op welke wijze de voorgenomen activiteit in
overeenstemming met de Ff-wet uitgevoerd kan worden. Indien aan de orde, wordt aangegeven in welke
periode van het jaar bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden en of aanvullende
maatregelen of een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet vereist is.
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2 Het plangebied
2.1 Situering
Het plangebied ligt op het adres Eikweg 8 in Lattrop. Het ligt in het buitengebied, iets ten westen van de
kern Lattrop. Op onderstaande kaart wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven met cirkel.

Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. (bron: PDOK).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding, gazon en enkele bomen en struiken. In het
plangebied was tot voor kort een varkensbedrijf gevestigd. Op het erf staan een woning en een zevental
schuren, waaronder vijf varkensstallen. Op de woning en twee oudere schuren na, zijn de gebouwen
gedekt met golfplaten. De schuren met golfplaten beschikken over een (met steenwol) geïsoleerde
spouw. Aan de noord- en oostzijde grenst het plangebied aan een verharde weg. Aan de west- en
zuidzijde grenst het plangebied aan agrarisch cultuurland. Op onderstaande luchtfoto wordt het
plangebied in detail weergegeven.

Detailopname van het plangebied (Bron: PDOK)

5

3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Er zijn concrete plannen voor de volledige sloop van vier varkensstallen en een gedeelte van een vijfde
stal. Deze worden op onderstaande luchtfoto van het plangebied aangeduid met de rode kleur. De te
behouden gebouwen worden met de groene kleur aangeduid.

Te slopen (rood) en te behouden gebouwen (groen) in het plangebied. Bron: BJZ.NU.

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Flora- en faunawet:
• Slopen stallen
• Bouwrijp maken en bouwen woningen en bijgebouwen
• Landschappelijke inpassing van het erf door aanplant erfbeplanting

Wenselijk eindbeeld na herontwikkeling van het erf. Bron: Borgerink groentechnisch adviesbureau.

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied.
We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
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Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Geluid, stof en trillingen tijdens de sloop- en bouwfase
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden.

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit
een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het
onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door
de aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van voorgenomen
activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en heeft geen negatief effect op beschermd
natuurgebied of beschermde soorten buiten het plangebied. Mogelijk zijn tijdens de sloop- en bouwfase
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied. Deze effecten zijn incidenteel en
kortstondig en zullen niet leiden tot verstoring van beschermde faunasoorten.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.

4. Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd
natuurgebied en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).
4.2 Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied
De bescherming van Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied wordt geregeld via de
Natuurbeschermingswet. Provincies vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze
gebieden in hun provincie. Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding
van deze gebieden dient een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.
Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied
Het plangebied ligt niet in of direct naast Natura 2000-gebied. Gronden die tot Natura2000-gebied
behoren liggen 2,6 kilometer ten oosten van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging
van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.
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Ligging van Natura 2000-gebied nabij het plangebied. (bron: Provincie Overijsel)

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Dat betekent dat de voorgenomen activiteit geen
negatief effect op het naastgelegen Natura2000-gebied.
Conclusie
De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.

4.3 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de
ruimtelijke onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van
belang.
Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden van het NNN” waarbij we tevens zoveel mogelijk rekening houden met de andere
belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit,
landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de
doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang
waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij hanteren we de zogenaamde NNNspelregels: herbegrenzing van het NNN, saldering van negatieve effecten en toepassing van het
compensatiebeginsel. Het „nee, tenzij‟-principe en de overige spelregels hebben wij opgenomen in de
provinciale Omgevingsverordening. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van
de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden bereikt.
Ligging t.o.v. het NNN
Het plangebied behoort niet tot het NNN. Gronden die tot het NNN behoren liggen 315 meter ten westen
van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van het NNN in de omgeving van het
plangebied weergeven.
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Ligging van het NNN en waardevolle wateren nabij het plangebied. Het plangebied wordt met de gele stip aangeduid.
(Bron: Provincie Overijssel)

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen
negatief effect op het Nationaal Natuurnetwerk heeft.
Conclusie
De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op het NNN. Er hoeft geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Omdat de
invloedsfeer van de voorgenomen activiteit lokaal is, heeft deze geen negatief effect op beschermde
gebieden erbuiten. Er is geen nader onderzoek vereist in het kader van gebiedsbescherming en er hoeft
geen ontheffing van de Omgevingsverordening aangevraagd te worden.

5 Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 27 oktober 2016 tijdens de
daglichtperiode (vroege middag) bezocht. Het terrein is te voet onderzocht op de aanwezigheid en
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief
onderzocht waarbij is gekeken naar krab-, knaagsporen, pootafdrukken, vettige randen bij openingen,
prooiresten, nesten, holen, uitwerpselen en braakballen.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• Veldbezoek door ervaren ecoloog1
• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2015)
1

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op
het gebied van vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine
zoogdieren en vleermuizen. Hij voert jaarlijks 120-140 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel
Nederland.
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•

De zoogdieren van Overijssel (Douma 2011)

Flora en vegetatie
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De
onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek al zijn voorjaarsbloeiers soms lastig te vinden
eind oktober. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede inschatting
gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet
aan de gestelde eisen.
Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels. De onderzoeksperiode is
niet geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogelsoorten vast te stellen, omdat vogels eind
oktober weinig tot geen territoriumindicerend gedrag vertonen en de meeste zomergasten vertrokken
zijn op weg naar hun winterverblijfplaatsen. Op basis van een beoordeling van de landschapsecologische
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden welke vogels mogelijk in het plangebied nestelen.
Grondgebonden zoogdieren en vleermuizen
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden
zoogdieren en vleermuizen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden
zoogdieren, maar matig geschikt voor onderzoek naar vleermuizen. Eind oktober hebben sommige
vleermuissoorten hun winterverblijfplaats bezet. Tijdens ‘warme’ avonden (met temperatuur + 10⁰C)
kunnen gewone dwergvleermuizen nog wel actief zijn. De gewone dwergvleermuis is de meest algemeneen meest wijd verspreide soort in ons land.
Er is onder andere gekeken naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, pootafdrukken,
haren en holen van grondgebonden zoogdieren. Op basis van landschappelijke kenmerken (agrarisch erf)
van het onderzoeksgebied kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentiële functie van het
onderzoeksgebied voor grondgebonden zoogdieren. Een visuele inspectie van gebouwen kan in sommige
gevallen een betrouwbare beoordeling vormen van de mogelijke functie van bebouwing voor
vleermuizen.
Alleen de te slopen gebouwen zijn beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen van
vleermuizen. Er is onder andere gekeken naar de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen,
prooiresten en mogelijke invliegopeningen zoals open stootvoegen in muren.
Amfibieën en reptielen
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen. Deze soorten hebben
eind oktober hun winterverblijfplaats betrokken. Op basis van landschappelijke kenmerken (agrarisch erf)
kan beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde amfibieën- en
reptielensoorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar
deze soorten.
Dagvlinders
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde dagvlinders omdat
potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt en het
plangebied geïsoleerd en op enige afstand van bekende vlieggebieden van beschermde soorten ligt.
Libellen
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt
functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.
Kevers en mieren
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kever- en mierensoorten
omdat functioneel leefgebied voor beschermde kevers en mieren ontbreekt.
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Vissen en kreeftachtige
Het onderzoeksgebied is niet specifiek onderzocht op het voorkomen van beschermde vissensoorten
m.b.v. een schepnet. Op basis van landschappelijke kenmerken kan het plangebied wel beoordeeld
worden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde vissoorten.

5.2 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het
onderzoeksgebied is het aannemelijk dat onderstaande soortgroepen in het gebied voorkomen:
• Vogels
• Grondgebonden zoogdieren
• Vleermuizen
• Amfibieën
5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die vastgesteld
zijn of waarvan het plangebied een essentieel onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in
deze paragraaf besproken.
Vogels
Er zijn aanwijzingen gevonden dat sommige vogelsoorten in het plangebied nestelen. Daarbij gaat het
vermoedelijk om soorten als witte kwikstaart, merel, houtduif, vink en tjiftjaf. Deze soorten nestelen
vermoedelijk in de bomen en struiken in het plangebied, terwijl de merel ook wel in nissen in gebouwen
kan nestelen. Er zijn in het plangebied geen huismussen waargenomen.
Aan één van de stallen is een afdruk van een nest van de huiszwaluw waargenomen. De soort heeft
recentelijk niet meer op het erf genesteld.

Afdruk van een nest van de huiszwaluw aan de buitenzijde van één van de te slopen stallen.

Grondgebonden zoogdieren
Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen
aanwijzingen gevonden dat het plangebied tot het functionele leefgebied van grondgebonden
zoogdiersoorten behoort. Mogelijk benutten soorten veldmuis, huismus, bruine rat, konijn, haas, vos,
huisspitsmuis en egel de buitenruimte van het plangebied als foerageergebied. Met uitzondering van de
huisspitsmuis, veldmuis en de bruine rat, bezetten deze soorten geen rust- of voortplantingslocaties in
het plangebied.
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Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Verschillende vleermuizen bezetten bij voorkeur verblijfplaatsen in gebouwen, zoals gewone
dwergvleermuis en laatvlieger. Vleermuizen kunnen een verblijfplaats bezetten in de (holle) spouw,
achter gevelbetimmeringen, windveren, daklijsten en vensterluiken. Soms bezetten vleermuizen ook een
verblijfplaats op geïsoleerde zolders of in gaten en kieren van oude gebinten.
Er zijn in het plangebied geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
vleermuizen een vaste verblijfplaats in het plangebied bezetten. Op basis van bouwwijze en staat van
onderhoud worden de gebouwen als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. Aan de
buitenzijde van de stallen zijn geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen, zoals houten
gevelbetimmeringen, windveren en vensterluiken, aangetroffen. Ook zijn geen mogelijke invliegopeningen waargenomen die vleermuizen kunnen gebruiken om de spouw te bereiken. Vleermuizen
bezetten doorgaans geen verblijfplaats in (verlaten) varkensstallen (ongepubliceerd; pers. ervaring
onderzoeker).
Foerageergebied
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de actieve periode van de dag waarop vleermuizen foerageren.
Mogelijk benutten sommige soorten, als gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en
laatvlieger het plangebied als foerageergebied. De inrichting en het gevoerde beheer maken het
plangebied tot een weinig aantrekkelijk foerageergebied voor vleermuizen.
Vliegroutes
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en vormt daarom
geen onderdeel van een vliegroute van vleermuizen.
Amfibieën
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën en reptielen waargenomen. Gelet op de inrichting en het
gevoerde beheer behoort het plangebied mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemeneen weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad, bastaardkikker, bruine kikker en kleine
watersalamander. Het plangebied wordt als een ongeschikt habitat voor reptielen beschouwd.
Sommige amfibieënsoorten benutten de buitenruimte van het plangebied mogelijk als foerageergebied
tijdens de nachtelijke uren, maar de betekenis ervan is beperkt. Gelet op de ligging van het plangebied op
enige afstand van geschikte voortplantingswateren, zullen slechts weinig amfibieën het plangebied
benutten als foerageergebied. Amfibieën benutten het plangebied niet als voortplantingslocatie en
bezetten er geen winterverblijfplaats.
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

5.4 Toetsingskader
Voor het doden, verwonden en verstoren van soorten van tabel 1 van de Ff-wet geldt een algemene
vrijstelling indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling
en/of bestendig beheer. Voor doden, verwonden en verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet geldt
deze vrijstelling ook, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient rekening
gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en -leefgebieden, evenals bezette vogelnesten.
Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoren,
doden of verwonden van deze soorten is een ontheffing noodzakelijk.
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Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, verwonden en
doden van soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van
tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode
geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen kunnen
omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en
jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.

De Wet Natuurbescherming wordt per 1 januari 2017 ingevoerd. Tijdens de afhandeling van de ruimtelijke
procedure van dit project kan het wettelijk kader dus gewijzigd worden.
Er is overgangsrecht vastgesteld, waarbij ontheffingen die worden aangevraagd voor 1 januari 2017
afgehandeld worden onder het nu geldende juridische toetsingskader. Dat houdt in dat mogelijk
maatregelen voor soorten moeten worden getroffen die nu nog wel beschermd zijn en na 1 januari niet
meer.

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Vogels
Van de soorten die mogelijk in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet
de oude nesten of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het
verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet verkregen
worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd wettelijk belang wordt
beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het slopen van
bebouwing, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.
Een broedvogelinspectie kan uitsluitsel geven of er bezette nesten aanwezig zijn in/aan de te slopen
gebouwen. De meest geschikte periode om gebouwen te slopen is september-februari; dan nestelen er
geen vogels in het plangebied.
Grondgebonden zoogdieren
Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden
zoogdiersoorten. Deze soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet en voor deze soorten geldt een
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, doden en verwonden’ als gevolg van handelingen die in
het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet. Er hoeft geen
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen
aangevraagd te worden.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied en de voorgenomen activiteit heeft geen
negatief effect op aanwezige verblijfplaatsen erbuiten. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke
consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek of het
aanvragen van een ontheffing is niet nodig.
Foerageergebied
Het plangebied heeft een beperkte betekenis als foerageergebied voor vleermuizen. Deze functie blijft
door uitvoering van de voorgenomen activiteit behouden. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteit
heeft daarom geen wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van
vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.
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Vliegroute
Het plangebied heeft geen functie als vliegroute voor vleermuizen. De voorgenomen activiteit heeft geen
wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek
of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.
Amfibieën
De in het plangebied voorkomende soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor soorten van
tabel 1 geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, doden en verwonden’ als gevolg van
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. De voorgenomen
activiteit heeft geen wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet. Er hoeft geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden.
Overige soorten
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde soorten. De
voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op deze overige beschermde soorten. Nader onderzoek
of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
Soortgroep

Soorten planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Zoogdieren; grondgebonden
soorten
Vleermuizen; functionaliteit
van het leefgebied
(foerageergebied +
vliegroutes)
Vogels; bezette nesten

Diverse soorten tabel 1,
geen soorten tabel 2-3
Diverse soorten

Niet van toepassing

Geen

Niet van toepassing

Geen

Mogelijk diverse soorten

Art. 9 & 12

Vogels; jaarrond beschermde
nesten
Vleermuizen; vaste
verblijfplaatsen
Amfibieën

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Gebouwen slopen buiten
voortplantingsperiode van
vogels, of inspectie uitvoeren
Geen

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Geen

Diverse soorten tabel 1,
geen soorten tabel 2-3
Niet aanwezig

Niet van toepassing

Geen

Niet van toepassing

Geen

Overige soorten

* Toelichting verbodsbepalingen tabel:
Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd
Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten
Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren
Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren
Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen
Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren
Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan
Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden.

5.6 Historische gegevens
Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.
5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige
onderzoeksgebied is onderzocht.
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6 Conclusies en advies
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, doden en
verwonden van soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt een algemene vrijstelling. Deze
vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een
goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe zorgvuldig met beschermde dier- en
plantensoorten omgegaan dient te worden. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het
verstoren van bezette- en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te
worden.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-,
amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. De in het gebied voorkomende vleermuis- en
amfibieënsoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied. Zij bezetten er geen rust- of
voortplantingslocaties. Deze functie wordt door de voorgenomen activiteit niet aangetast en heeft geen
wettelijke consequentie.
Alle in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet.
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, doden en verwonden’ als
gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
Mogelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels in het plangebied. Van deze soorten zijn
uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die
leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het slopen van bebouwing, dienen buiten de
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Een broedvogelinspectie kan uitsluitsel geven of
vogels nestelen in/aan de te slopen gebouwen.
Conclusie
Met inachtneming van bezette vogelnesten, heeft de voorgenomen activiteit geen wettelijke
consequenties in het kader van de Flora- en faunawet. Er is geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen
ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet aangevraagd te worden. De Flora- en Faunawet,
Omgevingsverordening Overijssel en de Natuurbeschermingswet vormen geen belemmering voor
uitvoering van de voorgenomen activiteit.
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Bijlage 2
Toelichting Flora en faunawet
Algemeen
De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse
planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen
verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en
beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om
beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te
beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het
verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of
andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen,
weg te nemen of te verstoren.
De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de
Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in
zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een
gunstige staat van instandhouding van de soort.
Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:
•
•

Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in
het projectgebied;
Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve
effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen
worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de
mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op
welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden.
Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB)
Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake
art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en
vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig.
Globaal betekent dit het volgende:
Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van
‘zwaarte’:
Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te
worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte
toets).
Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de
minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode
moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor
andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde
vogelsoorten: zie 3)
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Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR)
Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is
ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’,
mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld
in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.
Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ffwet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te
verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet). Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang
zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen
hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of
standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op
populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).
De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit
artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen
vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of
plantensoort bieden als voorheen
In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van
het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen
van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie).
Zorgplicht
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen.
Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede
voor hun directe leefomgeving.
Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken.

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze
beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen
dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het
lijden zo beperkt mogelijk is.
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Bijlage 3. Fotobijlage
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datum
3-10-2016
dossiercode 20161003-63-13786
Geachte heer/mevrouw P. Daggenvoorde,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte
procedure. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard
waterparagraaf uit dit document toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003
wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het
plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige
doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen
betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Bestemmingsplan Eikweg 8.
Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de
Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden
bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de
stroomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke
plannen.
Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan
2010-2015. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet
worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het
gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.
Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat
droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt
door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere
gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies
en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het
watersysteem.
Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te
voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal
overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe.
Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent
ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden
alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem.
Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is
oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied
Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een

beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of
een retentiecompensatiegebied.
Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.
Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van
minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de
kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere
ontwateringsdiepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen
wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het
maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.
In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

_________________________________________________________________________________________________________
Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De
bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

_________________________________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
De WaterToets 2014
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen

1.1
plan:
het bestemmingsplan "Eikweg 8 Lattrop" met identificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPEIKWEG8-OW01 van
de gemeente Dinkelland;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen
1.3
aan-huis-verbonden beroep:
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch,
kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een
woonhuis wordt uitgeoefend door de gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.4
aan- en uitbouw:
een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw,
maar in functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw);
1.5
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.6
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.8
bed-and-breakfast:
het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;
1.9
bedrijf:
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, in-stalleren en/of herstellen van
goederen;
1.10
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;

1.11
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.12
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.13
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;
1.14
boomteelt:
de teelt van boomkwekerijgewassen;
1.15
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
1.16
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.17
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten;
1.18
bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
1.19
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.20
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.21
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;
1.22
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.23
geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;
1.24
geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsge-voelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.25
hoofdgebouw:
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die
bestemming het belangrijkst is;
1.26
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, sani-taire voorzieningen en de entree;
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1.27
kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
1.28
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, geheel of
overwegend door middel van handwerk, geen detailhandel zijnde en prostitutie, waarvan de omvang van de
activiteiten zodanig is, dat het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke
uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.29
landschappelijke waarden:
waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare
structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip landschappelijke waarden zal de
landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan steeds onderdeel van het toetsingskader
zijn);
1.30
logiesverstrekkend bedrijf:
een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswooneenheden enkel zijn
ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties aangeboden voor
dagverblijf en maaltijdbereiding;
1.31
mantelzorg:
het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op
vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;
1.32
natuurlijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zullen de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);
1.33
normaal onderhoud:
het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig nood-zakelijk is voor een goed beheer, behoud en
gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;
1.34
overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste
één wand;
1.35
peil:
a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
 de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
 de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:
1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);
1.36
productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie en waarvoor geen
winkelruimtes worden ingericht;
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1.37
prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;
1.38
prostitutiebedrijf:
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;
1.39
seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard
plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal,
een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische
massagesalon, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.40
sierteelt:
de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;
1.41
voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als
voorgevel moet worden aangemerkt;
1.42
voorkeurgrenswaarde:
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige
objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.43
woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding;
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 buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4
de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.5
de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.6
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 - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

het agrarisch gebruik;
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en
cultuurhistorische waarden. De beplanting van de voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden bestaat uit
beplanting conform het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk Kwaliteitsplan;

met daaraan ondergeschikt:
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
cultuurgrond;
openbare nutsvoorzieningen;
extensief dagrecreatief medegebruik;
wegen en paden;
tuinen en erven aangrenzend aan de bestemming Wonen;
beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;

met de daarbijbehorende:
k.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen

Gebouwen mogen binnen deze bestemming niet worden gebouwd.
3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a.
b.
3.3

de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen;
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

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;
het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;
het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten, met uitzondering van tijdelijke
opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes
maanden per jaar;
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten
behoeve van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde percelen en veldschuren;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen
en streekeigen producten;
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g.
h.
i.

het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbij behorende
bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.

3.4

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a.

het bepaalde in lid 3.3 onder h en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen dan wel direct
grenzend aan een bestemmingsvlak 'Wonen', worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten
behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van
een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt
voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen.

3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.5.1

Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van, buiten de aangeduide bouwpercelen, de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas
deel uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Boswet of
krachtens een op grond van de Boswet vastgestelde verordening;
het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van
ten hoogste 1,00 hectare;
het afgraven en/of ophogen van gronden;
het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het
educatief medegebruik;
het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen, met uitzondering van het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting
van percelen;
het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of
–leidingen, anders dan voor de middels dit bestemmingsplan te realiseren gebouwen.

3.5.2

Uitzondering vergunningplicht

Het in lid 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a.
b.
c.

het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
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;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

3.5.3

Afwegingskader
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De in lid 3.5.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen,
de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

10

Bestemmingsplan “Eikweg 8 Lattrop”
Ontwerp

Artikel 4
4.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen, en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten
voor:
1. een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
2. mantelzorg;
met de daarbijbehorende:
b.
c.

tuinen, erven en terreinen;
bouwwerken geen gebouwen zijnde.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a.

b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.

als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens
van toepassing zijn voor functies die na afwijking van de gebruiksregels aan de woonfunctie zijn
toegevoegd;
per bestemmingsvlak zal ten hoogste één woonhuis met één woning worden gebouwd, tenzij de gronden
zijn voorzien van de aanduiding 'twee-aaneen', in welk geval per bestemmingsvlak twee woonhuizen
aaneengebouwd zullen worden;
een hoofdgebouw zal, indien aanwezig, uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de situering van het
bestaande hoofdgebouw;
de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ bedragen, tenzij de
bestaande inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw meer bedraagt dan 750 m³, in welk geval de
inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw ten hoogste de bestaande inhoud zal bedragen;
de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;
de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen.

4.2.2

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a.

b.
c.

d.

e.
f.
g.

de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het hoofdgebouw op meer dan
50 m van de weg is gesitueerd;
vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen ten hoogste op een afstand van 25,00 m vanuit het
dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;
de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een
hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk
geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen, met een
maximum van 350 m²;
de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen en de
aangebouwde overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 75% van de oppervlakte van het
hoofdgebouw bedragen;
de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de
bouwhoogte van het hoofdgebouw;
de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° bedragen;
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h.

de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 60° bedragen;

4.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

b.

de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de
hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal
bedragen;
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

4.3

Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a.

b.

c.

d.

e.

het bepaalde in lid 4.2.1 onder c en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebouwd in afwijking van de
situering van het bestaande hoofdgebouw, mits:
1. de huidige situering van het hoofdgebouw belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor
de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd ten
gunste van een goed woon- en leefklimaat, al dan niet vanwege stedenbouwkundige redenen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische
buitenplaatsen en de gebruiks mogelijkheden van de aangrenzende gronden;
het bepaalde in lid 4.2.1 onder d en toestaan dat de inhoud van een woning wordt vergroot, mits:
1. de inhoud van de woning ten hoogste de inhoud van het hoofdgebouw zal bedragen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
het bepaalde in lid 4.2.2 onder a en toestaan dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij
een hoofdgebouw voor 3,00 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw, dan wel
vóór de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke
waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
het bepaalde in lid 4.2.2 onder c en d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 m²,
mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte voor dieren
en/of de opslag van materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van eigen gronden dan wel in
situaties waar al 100 m² aan stalruimte voor dieren en/of de opslag van materieel aanwezig is;
2. er sprake is van eigendom van gronden buiten het erf met een omvang van ten minste 5.000 m²;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
het bepaalde in lid 4.2.2 onder g en toestaan dat aangebouwde bijbehorende bouwwerken tot ten
hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld.

4.4

Specifieke gebruiksregels

4.4.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.

het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden, anders dan een aan-huis-verbonden
beroep of een caravanstalling;
het gebruik van gedeelten van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken bij het hoofdgebouw voor
de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis, waarbij
één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
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2.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief bijbehorende bouwwerken,
meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente bewoning;
het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan in
de vorm van boerderijkamers;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden
detailhandel;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten;
het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende
bouwwerken.

4.4.2

Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het
gestelde in 4.4.1 in ieder geval gerekend:
a.

b.

het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomst de
bestemming 'Wonen' zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen in de
bestemming 'Wonen' en 'Agrarisch - 1' conform het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk Kwaliteitsplan,
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;
in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de
omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen woning geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk
Kwaliteitsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

4.4.3

Voorwaardelijke verplichting sloop

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het
gestelde in 4.4.1 in ieder geval gerekend:
a.
b.

4.5

het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de
bestemming zonder de sloop van de in Bijlage 2 aangeduide bouwwerken;
in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken worden gebruikt onder de
voorwaarde dat binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor een
nieuw te bouwen woning geheel uitvoering is gegeven aan de sloop van de in Bijlage 2 aangeduide
bouwwerken.
Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a.

het bepaalde in lid 4.4 onder d en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer dan één
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een
derde (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere
woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van
waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het
aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
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b.

c.

d.

e.

er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
het bepaalde in lid 4.4 onder d en toestaan dat uitsluitend in een hoofdgebouw meer dan één woning mag
worden gebouwd, mits:
1. het aantal woningen ten hoogste twee zal bedragen, in geval de inhoud van het hoofdgebouw ten
minste 1.000 m³ bedraagt;
2. het aantal woningen ten hoogste drie zal bedragen, in geval de inhoud van het hoofdgebouw ten
minste 1.500 m³ bedraagt;
3. de bestaande bouwmassa van het hoofdgebouw niet wordt vergroot;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
het bepaalde in lid 4.4 onder e en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen
worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and
breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking uitsluitend plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan
van een bestaande entree (deur);
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen aanwezig mogen zijn;
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden.
het bepaalde in lid 4.4 onder i en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak,
worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik,
met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van
een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt
voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m be dragen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen.
het bepaalde in 4.4.2 indien in plaats van de landschapmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 1, andere
landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat:
1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen landschapsmaatregelen
en voorzien van een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke waarden waarvoor
de in Bijlage 1 genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;
2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in de omgeving aanwezige functies en waarden.
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Hoofdstuk 3
Artikel 5

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 6
a.

b.

Algemene bouwregels

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zullen, wanneer op gronden grenzend
aan de bestemming 'Verkeer' gebouwen en overkappingen worden opgericht, de afstand van de
gebouwen en overkappingen tot de as van de weg ten minste 15,00 m bedragen, tenzij de bestaande
afstand minder bedraagt, in welke geval de afstand tot de as van de weg ten minste de bestaande afstand
zal bedragen.
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken verlenen van lid a en toestaan dat gebouwen dichter
op de weg worden gebouwd, mits:
1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer en/of
verkeersveiligheid;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

16

Bestemmingsplan “Eikweg 8 Lattrop”
Ontwerp

Artikel 7

Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, tenzij het gronden
betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan;
het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf;
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;
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;
het storten van puin en afvalstoffen;
de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen.
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Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a.

de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlakte- en
inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;
b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een voorgevel wordt
gebouwd op de wijze van:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen.
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Artikel 9
9.1

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.
9.2

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.
9.3

Bebouwingsgrenzen wegverkeerslawaai

9.3.1

Bouwregel

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zal de afstand van geluidsgevoelige
bebouwing ten opzichte van de rand van de weg ten minste de bestaande afstand bedragen, voor zover deze
bebouwing gesitueerd is binnen de geluidszone langs geluidsgevoelige wegen.
9.3.2

Afwijken bouwregel

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.3.1 en toestaan dat
de bestaande afstand van geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de rand van de weg wordt verkleind,
mits:
a.

b.
c.

de huidige situering belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de bewoners zelf en er met
een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd al dan niet vanwege
stedenbouwkundige redenen, dan wel er sprake is van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de
geluidszone is verkleind of geheel is komen te vervallen;
de geluidsbelasting van een geluidsgevoelig bouwwerk niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

9.4

Parkeren en laden/lossen

9.4.1

Parkeergelegenheid

Indien de omvang, het gebruik of de bestemming van een gebouw of terrein daartoe aanleiding geeft, moet
ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder
het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, dan wel op het
betreffende terrein.
9.4.2

Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 9.4.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
a.
b.

indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,50 meter bij 5,00 meter in geval van
haaks en gestoken parkeren en 2,00 meter bij 5,50 meter bij langs parkeren bedragen;
indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor zover die ruimte
niet in de lengterichting aan een trottoir grenst, ten minste 3,50 meter bij 5,00 meter bedragen.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

19

Bestemmingsplan “Eikweg 8 Lattrop”
Ontwerp
9.4.3

Laden en lossen

Indien het gebruik van een terrein of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn
voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw
behoort.
9.4.4

Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in lid 9.4.1 eerste en lid 9.4.3:
a.
b.

indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt
voorzien.

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de
afmetingen in lid 9.4.2 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.
9.4.5

Specifieke gebruiksregels

Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in lid 9.4.1 en lid 9.4.3 dienen na de realisering in stand te worden
gehouden.
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Hoofdstuk 4
Artikel 10
10.1
a.

b.

c.

10.2
a.
b.

c.

d.

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
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%.
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.
Overgangsrecht gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
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.
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.
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 11

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Eikweg 8 Lattrop.

Vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland d.d. ......

, Voorzitter

, Secretaris
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1

Ruimtelijk Kwaliteitsplan
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Bijlage 2

Te slopen bouwwerken
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Herinrichtingsmaatregelen en beplantingsplan
1: Solitaire boom.
Walnoot - Juglans regia > 1 stuks
Plantmaat 14-16 met draadkluit

4TRAF

2: Gemengde haag - 32 meter en solitaire boom
Veldesdoorn - Acer campestre - 5 st/m2 > 160 stuks
Plantmaat 80-100, dubbele plantrij, driehoeksverband
Hollandse linde - Tilia europaea > 1 stuks.
Plantmaat 14-16

Bestaande
schuur

Nieuwbouwwoning

2

3: Eikenboomgaard en 9 meter haag.
Veldesdoorn - Acer campestre - 5 st/m2 > 45 stuks
Plantmaat 80-100, dubbele plantrij, driehoeksverband
Zomereik - Quercus robur > 3 stuks.
Plantmaat 14-16, aanplanten in driehoeksverband

Fruitboomgaard

5

1

3
Eikenboomgaard

Bestaande
schuur

4: Erfbos.
Zomereik - Quercus robur > 12 stuks plantmaat 14-16
Zwarte els - Alnus glutinosa > 125 stuks
Ruwe berk - Betula pendula > 125 stuks
Hazelaar - Corylus avellana > 125 stuks
Vuilboom - Frangula alnus > 125 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 125 stuks
Plantmaat 80-100, aanplanten in driehoeksverband

Schuur

Nieuwbouwwoning

6

Bestaande
schuur

EIKW

8

EG

4

5: Fruitboomgaard hoogstam.
Appel 2 stuks, pruim 1 stuks en 1 peer > 4 stuks.
Plantmaat 10-12, aanplanten in driehoeksverband

Bestaande
woning
Erfbos

6: Beukenhaag.
Beuk - Fagus sylvatica - 5 st/m1 > 100 stuks
Plantmaat 80-100, enkele plantrijj

10

Project

Landschappelijke inpassing Rood voor Rood
Planlocatie

Eikweg 8 te Lattrop
Getekend door

Niels Borgerink
Laatste gewijzigd op

16-05-2016
Datum

24-07-2015
Paginaformaat

A3
Schaal

1:600

Bezoekadres:
Laagsestraat 10
7631 AM Ootmarsum

Postadres:
Ootmarsumsestraat 189
7634 PP Tilligte

Contact:
Telefoonnr. +31(0)6 53198854
E-mail: info@borgerinkadviesburo
w w w . b o r g e ri n k a d v i e s b u r o . n l

Te slopen
bouwwerken

eg
kw
Ei

LEGENDA
Plangebied

Plangrens

Bestemmingen

824

A-1

W

Agrarisch - 1

Wonen

Bouwaanduidingen

771

[tae]

twee-aaneen

Verklaring
12
10
6

Ondergrond

8

W

A-1
W
W

1440

[tae]
8
1333

0
1
1391

Gemeente Dinkelland
NAAM

PLAN

Eikweg 8 Lattrop

954

NAAM GML-BESTAND

DATUM

NL.IMRO.1774.BUIBPEIKWEG8-OW01

2-12-2016

BLAD

VAN

BLADEN

1 VAN 1

TEKENAAR

MvL

Best M ingenieursbureau
Buiksloterdijk 338 1034 ZG
020 6338110

Amsterdam

www.bestm.nl

Bestemmingsplannen
Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo
0546 454466

www.bjz.nu

FORMAAT

A3

SCHAAL

1 :1000

