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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding voor het bestemmingsplan

Voorliggend plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van 
gemeente Dinkelland ten behoeve van de ontwikkeling van Landgoed Kaamps aan de Vliegveldstraat 4/4a 
te Deurningen. Ter plaatse is een melkveehouderij gevestigd. Sinds 1985 wordt naast het houden van 
melkkoeien ter plaatse kaas geproduceerd. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld. De 
producten worden verkocht vanuit de eigen landgoedwinkel. Deze winkel biedt tevens diverse 
streekproducten. Daarnaast zijn diverse recreatieve activiteiten ontplooid en is er een brasserie 
gerealiseerd in de oude kaasmakerij. Met de realisatie van een parkeervoorziening aan de noordzijde van 
het bedrijf is voorzien in de eigen parkeerbehoefte.

De initiatiefnemer heeft het voornemen om de bedrijfsvoering de komende jaren te optimaliseren. Hiertoe is 
een plan ontwikkeld dat onder andere voorziet in:

realisatie van een nieuwe kaasschuur ten behoeve van de kaasmakerij;
bouw van een jongveestal ten zuiden van de huidige machineberging;
oprichting van een bedrijfswoning ter vervanging van de bestaande woning in de oorspronkelijke 
boerderij;
vervanging er herinrichting van de kuilvoeropslagen;
landschappelijke inpassing van het agrarisch bouwperceel.

In hoofdstuk 2 wordt het initiatief verder toegelicht, daar is een situatietekening van de nieuwe situatie 
opgenomen. 

Een deel van de voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. 
Echter, omdat het initiatief past op de locatie en gewenst is, wordt door de gemeente in principe 
medewerking verleend. Middels voorliggend document wordt op basis van onderzoeken gemotiveerd 
waarom medewerking kan worden verleend en waarom dat kan in het kader van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro).

1.2  Plangebied

De planlocatie is gelegen aan de Vliegveldstraat ten zuiden van het dorp Deurningen. Aan de noordzijde 
van de Vliegveldstraat is ter hoogte van het plangebied de woonwijk Deurninger Esch in ontwikkeling. Ten 
westen van het plangebied is het tuincentrum Borghuis gelegen.  De betreffende locatie is kadastraal 
bekend onder gemeente Weerselo, sectie N, nummers 1834 en 1835. In de volgende figuur is de 
topografische ligging van de planlocatie weergegeven. 
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T
opografische kaart. 
Bron: www.opentopo.nl.

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Op de planlocatie is het bepaalde in het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van gemeente Dinkelland, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 18 februari 2010, onverkort van toepassing.

Zoals te zien in de volgende figuur is de planlocatie aan de Vliegveldstraat 4/4a gelegen in een gebied met 
de bestemming 'Agrarisch 1'. De gebouwen zijn gelegen binnen een bouwvlak. Op het bouwvlak is tevens 
de functieaandudiding "Specifieke vorm van recreatie - specifieke regeling" van toepassing. Binnen deze 
functieaanduiding  is een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in combinatie met een kaasmakerij, 
verkoop van eigen en streekeigen producten en dagrecreatieve, educatieve en sport- en 
speelvoorzieningen, met de daarbijbehorende accommodaties en ondersteunende functies toegestaan. 
Een deel van het erf dat in gebruik is  voor onder andere parkeren en kuiloveropslag heeft geen bouwvlak 
maar heeft de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch 
bedrijf'. Hier zijn geen gebouwen toegestaan maar wel andere bouwwerken zoals sleufsilo's. Een deel van 
het gebied waar sleufsilo's zijn toegestaan ligt aan de overzijde van de Vliegveldstraat. Dit deel is met een 
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aanpeiling verbonden met het deel ten westen van de Vliegveldstraat. Ten slotte is met de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning' aangegeven dat ter plaatse twee 
bedrijfswoningen zijn toegestaan. 

Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan. 
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Een deel van het bestaande parkeertterrein ten westen van de boerderij is opgenomen in het 
bestemmingsplan "Veegherziening Verbeelding Buitengebied 2010". Dit plan is vastgesteld op 3 juni 2014.

De in de oude kaasmakerij gevestigde brasserie is mogelijk gemaakt met een projectafwijkingsbesluit.

In onderhavige situatie is sprake van uitbreiding van een melkveehouderij met een kaasschuur en een 
jongveestal. Daarnaast wordt een verplaatsing van een bestaande bedrijfswoning mogelijk gemaakt en de 
kuilvoeropslagen anders ingericht. De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met de regels zoals gesteld in 
het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" omdat de uitbreiding van de kaasmakerij met een kaasschuur, 
de jongveestal en de vervangende bedrijfswoning buiten het bouwvlak zijn gelegen. Daarnaast is een deel 
van de kuilvoeropslag buiten de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel 
grondgebonden agrarisch bedrijf' beoogd. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is het 
noodzakelijk het vigerend bestemmingsplan deels te herzien met een partiële herziening. Deze toelichting 
dient ter verantwoording van de te doorlopen bestemmingsplanprocedure conform artikel 3.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro).

1.4  Leeswijzer

Dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd:

1. Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige en gewenste situatie en bevat een beschrijving van de situatie ter 
plaatse zoals momenteel bekend en de gewenste situatie ter plaatse na realisatie van de plannen van 
de initiatiefnemer.

2. Hoofdstuk 3 behandeld de Kwaliteits Impuls Groene omgeving (KGO)
3. Hoofdstuk 4 gaat in op de vigerende beleidskaders. Hierin worden de plannen van de initiatiefnemer 

getoetst aan het ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap.
4. Hoofdstuk 5 gaat in op de toetsing van de plannen van de initiatiefnemer aan de aspecten milieu, 
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ecologie, verkeer en parkeren, archeologie en cultuurhistorie en water. Hierin worden verschillende 
bureaustudies beschreven en, waar nodig, aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

5. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoerbaarheid van het plan. Hierin wordt de financiële en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan getoetst en nader ingegaan op handhaving.

6. Hoofdstuk 7 bevat de wijze van bestemmen. Hierin wordt nader gespecificeerd welke onderdelen een 
bestemmingsplan hoort te bevatten en welke bijzondere bepalingen ten aanzien van voorliggend plan 
van toepassing zijn.

7. Hoofdstuk 8 bevat een beschrijving van de procedure. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

In dit hoofdstuk komt het initiatief aan bod. Daartoe wordt eerst inzicht gegeven in de huidige functie(s) en 
bebouwing in het plangebied. Daarbij wordt mede de relatie met de omgeving betrokken. Daarna wordt het 
voorgenomen initiatief behandeld.

2.1  Huidige situatie

2.1.1  Gebiedsprofiel

De planlocatie is gelegen aan Vliegveldstraat 4 en 4a en is gelegen aan de rand van het dorp Deurningen 
in de gemeente Dinkelland. Nabij de planlocatie zijn diverse woningen van derden gelegen. Aan de 
overzijde van de Vliegveldstraat is een nieuwe woonwijk in aanbouw. Ten zuiden van het plangebied is een 
burgerwoning gelegen. Ten westen van het plangebied ligt, gescheiden door een weiland, een grootschalig 
tuincentrum. Het dichtstbijzijnd gevoelig object (woning van derden) is gelegen op een afstand van ruim 28 
meter (gemeten van bouwvlak tot bouwvlak). Dit betreft de woning Vliegveldstraat 43, gelegen in de 
bebouwde kom van Deurningen.

2.1.2  Ruimtelijke structuur

De planlocatie bestaat in de huidige situatie uit een melkveebedrijf in combinatie met een kaasmakerij, 
boerderijwinkel, brasserie en andere recreatieve activiteiten.

De verschillende bouwperioden zijn duidelijk herkenbaar op het erf. De oorspronkelijke bebouwing bestaat 
uit een Twents erf. De boerderij is gerealiseerd in de 19e eeuw. Na de introductie van de ligboxenstal in de 
jaren zeventig heeft het bedrijf in enkele stappen de huidige bedrijfsomvang bereikt waarbij voor elke 
nieuwe staluibreiding de nokrichting van de bestaande ligboxenstal werd aangehouden.

Begin jaren tachtig is een tweede bedrijfswoning gerealiseerd op de overgang tussen de oude erf en de 
nieuwe stallen. Enkele jaren geleden is tussen de bestaande ligboxenstal en de Vliegveldstraat een 
kaasmakerij gerealiseerd. Ten zuiden van de stallen wordt het kuilvoer opgeslagen in sleufsilo's welke 
haaks op de Vliegveldstraat en de stallen staan. Om te voorzien in voldoende opslag is ook aan de 
overzijde van de Vliegveldstraat op de es een stuk grond in gebruik voor de opslag van kuilvoer.

Aangezien een groot deel van de weidegronden is gelegen aan de overzijde van de Vliegveldstraat is een 
koetunnel gerealiseerd.

Tenslotte dient vermeld te worden dat ten westen van het erf enkele jaren geleden een parkeervoorziening 
is gerealiseerd voor bezoekers.

Het huidige bouwvlak ter plaatse is 1,5 hectare groot. In de volgende figuur is de huidige situatie in een 
luchtfoto weergegeven. 
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Luchtfoto's huidige situatie. 
Bronnen: Bing Maps (boven), Landgoed Kaamps (onder)
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Het onderstaande plaatje dat wordt ingezet om bezoekers te informeren geeft een goed beeld van de 
functionele indeling van het bedrijf.

Bedrijfsopzet 
Bron: Landgoed Kaamps

2.2  Toekomstige situatie

2.2.1  Inleiding

De initiatiefnemer is voornemens om zijn agrarisch bedrijf de komende jaren verder te ontwikkelen en te 
optimaliseren. Concreet bestaan de plannen uit de realisatie van een schuur voor de rijping en verwerking 
van kaas, herbouw van een bestaande inpandige bedrijfswoning als vrijstaande woning, realisatie van een 
jongveestal in combinatie met renovatie van de huidige stal en een herinrichting van het erf waaronder de 
kuilvoeropslagen. In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen van het plan nader 
toegelicht. Natuurlijk wordt daarbij ook aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het 
bedrijf.

2.2.2  Situering en routing

Het bedrijf van initiatiefnemer is zeer divers. Als we naar de verschillende bedrijfsonderdelen kijken en 
daarbij ook de ruimtelijke impact daarvan in ogenschouw nemen, dan kan hierin een vierdeling worden 
aangebracht:

1. melkveehouderij;
2. kaamakerij;
3. publieksfuncties;
4. wonen.

De verschillende bedrijfsonderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit met name 
bedrijfshygiëne en veiligheid is het wenselijk om een duidelijke routing op het erf te realiseren waarbij de 
verschillende functies toch enigszins van elkaar worden gescheiden. Daarbij moet vanuit de veiligheid in 
ieder geval worden voorkomen dat routes van bezoekers en landbouwverkeer elkaar kruisen.

Rond het oorspronkelijke erf zijn alle publieksfuncties gerealiseerd zoals de boerderijwinkel, brasserie, 
speelvoorzieningen en parkeren. Van hieruit is ook de belevingsboulevard tussen de rundveestal en de 
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kaasmakerij toegankelijk. De melkveehouderij met de dagelijkse transportbewegingen tussen de 
kuilvoeropslagen en de stallen is gesitueerd op het achtererf. Tussen de Vliegveldstraat en de stallen met 
aangrenzende kuilvoeropslagen ligt de kaasmakerij.

De kaasschuur wordt gerealiseerd ten zuiden van de kaasmakerij. Bij de keuze van deze locatie is zeer 
uitvoerig gekeken naar alternatieven. Indien echter gekeken wordt na een logische routing binnen zowel de 
melkveehouderij als de kaasmakerij is dit de enige reële optie. In de nu gekozen opzet is er sprake van 
een heldere zonering van het erf.

Daarnaast heeft het ook ruimtelijk en landschappelijk de voorkeur om de kaasschuur ten zuiden van de 
kaasmakerij te realiseren. Vanuit de Vliegveldstraat wordt hiermee gedeeltelijk het zicht weggenomen op 
de kuilvoeropslagen en de lengte van de gevel van de bestaande stallen en kaasmakerijk doorbroken.

Gezien de ligging van een bestaande beek aan de westzijde van het erf is een verdere uitbreiding in deze 
richting niet mogelijk. Een laaste alternatief zou realisatie van de kaasschuur zijn tussen aan de 
noordwestzijde in de open ruimte tussen het bedrijf en het nabijgelegen tuincentrum. Dit is landschappelijk 
gezien minder wenselijk omdat daarmee het juist zo waardevolle beeld vanuit het dorp Deurningen met 
met de kleinschaliger karakteristieke bebouwing bestaande uit de boerderij annex kaaswinkel, brasserie 
en bakhuisje overschaduwd wordt door het grootschaliger bouwvolume van de nieuw te bouwen schuur. 
Bovendien is het waardevol om de open ruimte tussen het tuincentrum en het agrarisch bedrijf te 
behouden.

Een extra knelpunt bestaat uit het koeverkeer dat rond het erf wordt geweid. Om te waarborgen dat de vrije 
uitloop van de koeien optimaal blijft worde de bestaande koetunnel doorgetrokken onder de kaasmakerij.

2.2.3  Kaasschuur

Eén van de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsvoering van Landgoed Kaamps bestaat uit de productie 
van kaas. De opbrengst van het eigen melkveebedrijf wordt op de locatie verwerkt tot kaas die vervolgens 
via verschillende kanalen wordt afgezet. De productie van kaas is gestart in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Enkele jaren geleden is met de bouw van een nieuwe kaasmakerij een grote stap gezet.

Kaas moet rijpen. Dit proces kan een maand (jonge kaas) tot wel een jaar (oude kaas) in beslag nemen. 
Dit deel van het productieproces vindt op dit moment plaats op een gehuurde locatie op een 
bedrijventerrein in de omgeving en/of wordt uitbesteed aan derden. Voor de langere termijn is dit geen 
gewenste situatie. Om de producten te mogen verkopen als boerenkaas is het verplicht dat het gehele 
productieproces op de boerderij plaatsvindt (zie registratie "Boerenkaas", EG-nummer: 
NL-GTS-0107-0023-09.10.2007 op verzoek van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ). Binnen de 
huidige bedrijfsgebouwen is geen ruimte beschikbaar om de kazen te laten rijpen. Op dit moment wordt de 
kaas gerijpt op een externe bedrijfslocatie op een bedrijventerrein in Oldenzaal.

Om het volledige productieproces van het melken tot een kaas die gereed is voor verkoop op de locatie 
aan de Vliegveldstraat plaats te kunnen laten vinden is een schuur noodzakelijk waarin kaas kan worden 
opgeslagen. Deze schuur wordt daarnaast ingezet voor het behandelen en verpakken van kaas en biedt 
ruimte aan enkele algemene ruimtes zoals toiletten en een personeelskantine. Hieronder is een impressie 
weergegeven van de nieuw te bouwen schuur. De schuur heeft een lengte van 50 meter en een breedte van 
40 meter. De goothoogte bedraagt 5,40. De hal wordt uitgevoerd met twee kappen zodat het bouwvolume 
wordt gebroken en de bouwhoogte beperkt wordt. Er is zorgvuldig gekeken naar gevelindeling en 
materiaalgebruik om de bouwmassa te breken en aansluiting te zoeken bij het agrarisch karakter van de 
locatie.

Hieronder zijn enkele impressies weergegeven van de beoogde kaasschuur. De uiteindelijke uitvoering kan 
op onderdelen nog wel wijzigen.
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Aanzicht van kaasschuur noordgevel 
Bron: Haverkort architecten

Aanzicht van kaasschuur zuidgevel 
Bron: Haverkort architecten

Aanzicht van kaasschuur oostgevel 
Bron: Haverkort architecten
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Inrichting kaasschuur 
Bron: Haverkort architecten

Aan de zijde van de bestaande kaasmakerij wordt een laaddock gerealiseerd. Dit maakt het mogelijk om 
het laden van vrachtauto's volledig inpandig plaats te laten vinden. De situering van de schuur en het 
laaddock is zo gekozen dat vrachtauto's niet op de openbare weg hoeven te manouvreren. Zij kunnen 
opstellen naast de bestaande kaasmakerij en vervolgens achteruit het laaddock inrijden. Door het 
laaddock binnen het bouwvolume van de schuur wordt vermeden dat het pand een industrieel karakter 
krijgt.

Na bouw van deze schuur kan de locatie in Odenzaal worden afgestoten. Dit levert niet alleen een flinke 
besparing in transportkosten op maar ook een betere bedrijfsvoering en milieuwinst.

2.2.4  Veestallen

In de jaren zeventig is op het bedrijf de eerste ligboxenstal gerealiseerd. Nadien is de veestapel 
doorgegroeid naar de huidige omvang van 236 melkkoeien en 128 stuks jongvee. De initiatiefnemer is 
voornemens om de komende jaren te investeren in de bestaande veestallen om de situatie ten aanzien van 
de bedrijfsvoering en dierenwelzijn verder te optimaliseren en in overeenstemming te brengen met de 
laatste inzichten. Gelijktijdig wordt de melkinstallatie door middel van het toevoegen van een vierde 
melkrobot beter afgestemd op het vergunde aantal melkkoeien.

Om in de huidige stallen meer ruimte te creëren voor de melkkoeien is de initiatiefnemer voornemens om 
(een gedeelte van) het jongvee te huisvesten in een nieuw te bouwen jongveestal. Deze nieuwe stal wordt 
gesitueerd ten zuiden van de bestaande machineberging. Voor de jongveestal moet nog een ontwerp 
worden uitgewerkt. De oppervlakte zal circa 1.500 m² bedragen. Ten aanzien van de goot- en nokhoogte 
wordt aansluiting gezocht bij de maatvoering van de bestaande stallen.
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2.2.5  Bedrijfswoning

Het bedrijf beschikt over een tweetal bedrijfswoningen. In het voorste deel van de oorspronkelijke boerderij 
is een bedrijfswoning aanwezig die wordt bewoond door de moeder van het huidige bedrijfshoofd. Het 
achterste deel van de boerderij is in gebruik als winkel. Initiatiefnemer is voornemens om op termijn de 
ruimte van deze woning als opslag bij het bedrijf te betrekken. Ter vervaning van de inpandige 
bedrijfswoning zal een nieuwe vrijstaande bedrijfswoning worden opgericht ten noordwesten van de huidige 
machineberging. Ten aanzien van de maatvoering van deze woning wordt aansluiting gezocht bij de 
huidige regels van het bestemmingsplan.

2.2.6  Vergroting bouwvlak

Het huidige bouwvlak is niet groot genoeg om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. Hierdoor 
is het wenselijk het bouwvlak te vergroten. De gewenste omvang van het nieuwe bouwvlak bedraagt 2 
hectare. Conform het geldend bestemmingsplan zijn de kuilvoeropslagen buiten het bouwvlak 
geprojecteerd.

2.2.7  Landschappelijke inpassing

Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving niet verloren gaat 
maar juist wordt versterkt. Tevens is vanuit het ruimtelijke beleid een goede landschappelijke inpassing 
een vereiste. Om te onderzoeken of de ontwikkeling mogelijk kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van 
de omgeving is door een landschapsdeskundige een tekening opgesteld waarop is aangegeven hoe de 
voorgenomen ontwikkeling landschappelijk zal worden ingepast. Deze tekening is in de volgende figuur 
weergegeven. 

Tekening landschappelijke inpassing. 
Bron: Reuvers buro voor groene ruimtes

Deze tekening maakt onderdeel uit van een landschappelijk inrichtingsplan. In dit inrichtingsplan is 
beschreven op welke manier de voorgenomen ontwikkeling landschappelijk wordt ingepast en welke soort 
beplanting daarvoor wordt toegepast. De uitgangspunten uit dit inrichtingsplan zijn als volgt:

  16



 

aan de straatzijde wordt de bestaande bomerij naast de huidige kaasmakerij doorgetrokken langs de 
nieuwe kaasschuur;
de zuidzijde van het erf wordt ingepast met een nieuwe houtsingel met een breedte van 10 meter. In 
deze singel wordt streekeigen beplanting toegepast waaronder in ieder geval een rij eiken;
ter hoogte van de sleufsilo's wordt tussen de singel en de erfverharding een wadi aangelegd. Hierin 
wordt het vuile water dat afkomstig is van de erfverharding opgevangen. Perssappen van de sleufsilo's 
worden overigens afgevoerd op de kelders onder de stallen;
langs de beek wordt ten zuidwesten van de kuilvoeropslagen en de nieuw te bouwen jongveestal een 
erfbos gerealiseerd. Dit bos dient ook ter compensatie van het bestaande erfbosje dat deels moet 
worden gekapt om de plannen mogelijk te maken. Het erfbos is lager gelegen dan het erf. In het 
erfbos worden ook waterberging aangebracht. Ter plaatse van deze berging bestaat de aanplant uit 
wilg, els, riet en lissen. De aanplant loopt door ten westen van de jongveestal;
aan de zijde van tuincentrum Borghuis wordt het aanzicht op het melkveebedrijf mede bepaalt door 
een parkeervoorziening die enkele jaren geleden is aangelegd. Ter plaatse van dit parkeerterrein wordt 
de inpassing van het erf versterkt door een aanzienlijk aantal eiken aan te planten. Dit wordt in de 
vorm van een 'eikengaard' in zuidwestelijke richting doorgetrokken. Rond de nieuwe bedrijfswoning is 
voorzien in een bloemenrijk grasland en een fruitboomgaard.

De landschappelijke inpassing van het erf is besproken met en geaccordeerd door het Q-team van de 
gemeente Dinkelland. Met de realisatie van het landschappelijk inrichtingsplan kan worden gesteld dat 
sprake is van een goede landschappelijke inpassing. Voor het gehele inrichtingsplan wordt verwezen naar 
bijlage 1 van dit plan. 
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Hoofdstuk 3  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

3.1  Inleiding

In samenwerking met Reuvers Buro voor Groene Ruimtes is het bijgaande Landschapsplan opgesteld. 
Hierin is aangegeven op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de landschappelijke inpassing van 
het erf en de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

In overleg met de gemeente Dinkelland kan ten behoeve van de behandeling bij het Kwaliteitsteam op dit 
moment volstaan worden met een poster van de locatie en een beschrijving van de keuzes van het 
landschapsplan. 

3.2  Gewenste ontwikkeling

De gewenste ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een kaasschuur, een jongveestal en de 
verplaatsing van een bestaande bedrijfswoning. Daarnaast wordt de kuilvoeropslag van het bedrijf gewijzigd 
gesitueerd. Daarbij worden de kuilvoeropslagen aan de overzijde van de Vliegveldstraat gesaneerd en 
verplaatst naar de bedrijfslocatie.

3.3  Kwaliteitsprestaties

3.3.1  Algemeen

Uitgangspunt van het gemeentelijk KGO-beleid is dat voor iedere ontwikkeling het hoofduitgangspunt van 
ruimtelijke kwaliteit geldt (basisinspanning). Voor grootschalige ontwikkelingen moet naast de kwaliteit 
van de locatie ook geïnvesteerd worden in omgevingskwaliteit (aanvullende inspanning).

3.3.2  Basisinspanning

De basisinspanning bestaat uit de landschappelijke inpassing van het toekomstige bedrijfsperceel. Hiertoe 
worden onder andere bomenrijen, een erfsingel, een erfbosje, een eikengaard, een 
hoogstamfruitboomgaard en diverse eiken aangeplant. Dit wordt nader beschreven in paragraaf 2.2.7.

3.3.3  Aanvullende inspanning

In dit geval is sprake van een grootschalige ontwikkeling. Naast de basisinspanning dient er een 
kwaliteitsimpuls in de groene omgeving plaats te vinden (aanvullende inspanning). De verplichte extra 
inspanning bestaat uit de vervanging van een dak van een karakteristiek bakhuisje op het erf. De 
cultuurhistorische waarde van dit object is beschreven in bijlage 2. De oorspronkelijk dakbedekking is ooit 
vervangen door golfplaten. Deze worden vervangen door dakpannen in de oorspronkelijke stijl. Deze 
investering is vastgelegd in een KGO-overeenkomst. Hieronder een afbeelding van het betreffende bakhuis 
uit de periode dat de dakbedekking nog bestond uit pannen.
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Oude foto met oorspronkelijke dakbedekking

3.4  Resumé

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een grootschalige ontwikkeling in het buitengebied van de 
gemeente Dinkelland. Zowel het relevante provinciale als gemeentelijke beleid voorzien in een 
ontwikkelingsgerichte aanpak die voortkomt uit de ambitie om ontwikkelingen in het buitengebied samen 
te laten gaan met een impuls in de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij dient per geval aangetoond te worden dat 
er sprake is van een balans tussen de geboden ontwikkelingsruimte en investeringen in de ruimtelijke 
kwaliteit. De sturing op dit evenwicht is vastgelegd in het gemeentelijke ‘Beleidskader voor de toepassing 
van de kwaliteitsimpuls groene omgeving’. In de volgende hoofdstukken worden de kaders van het 
relevante beleid geschetst en zal de balans tussen de geboden ontwikkelingsruimte en investeringen in de 
ruimtelijke kwaliteit geconcretiseerd c.q. gekwantificeerd worden. 

3.5  Beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

3.5.1  Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van 
Overijssel.  De provincie wil ontwikkelingen in de Groene omgeving samen laten gaan met een impuls in 
kwaliteit. Daarom is de ‘Kwaliteitsimpuls Groene omgeving’ ontwikkelt. Er is een werkwijze ontwikkeld om 
principes van ontwikkelingsplanologie toepasbaar te maken voor sociaal-economische ontwikkelingen in 
de Groene omgeving. Dit is verankerd in artikel 2.1.6. van de Omgevingsverordening:

"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."
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3.5.2  Gemeentelijk beleidskader KGO

De gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland hebben gezamenlijk een (gemeentelijk) 
beleidsdocument genaamd ‘Beleidskader voor de toepassing van de kwaliteitsimpuls groene omgeving’. 
Deze beleidsregels zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland.

Het generieke beleid voorziet in een zuinig gebruik van ruimte. In dit onderhavige gemeentelijke beleid 
wordt vastgesteld dat afwijking van bestaande regels mogelijk is ten behoeve van economische 
ontwikkelingen die naar aard en omvang passend zijn op de locatie, mits passend binnen het provinciaal- 
en rijksbeleid (zoals zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), deze passen bij de gebiedskenmerken en 
bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Is er sprake van een bestaande locatie dan wordt 
deze als passend aangemerkt. Dit betekent dat de geldende bestemming ter plekke als qua aard passend 
wordt beschouwd.

Er is een basis gevonden voor het bereiken en meten van het evenwicht tussen ontwikkelingsruimte en 
kwaliteitsprestaties. Bij elke ontwikkeling hoort een basisinspanning in de vorm van een goede ruimtelijke 
(landschappelijke) inpassing: vorm en situering van gebouwen, erfbeplantingen.

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

1. is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd;
2. wat is de schaal van de impact op de omgeving;
3. vervult het initiatief een eigen belang of ook een algemeen belang.

Als er sprake is van een niet functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige ontwikkeling, dient 
100% van de waardevermeerdering (van de gronden als gevolg van aanpassing van de bestemming) te 
worden geïnvesteerd (naast de basisinspanning). Van het voorgenoemde percentage van 100% kan in 
bepaalde omstandigheden worden afgeweken. Dit is de maatwerkclausule. Als er sprake is van specifieke 
omstandigheden die een verlaging van het toe te passen percentage rechtvaardigen, dan kan het college 
hiertoe een besluit nemen. Alsdan gelden aspecten als sociale kwaliteit, werkgelegenheid, veiligheid, 
ruimtegebrek en logistiek als items ter onderbouwing om (per item) het percentage te verlagen met 5 (met 
een maximum van 25%). 

Als er sprake is van een functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige ontwikkeling zal er 
naast de basisinspanning 25% moeten worden geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Indien er geen 
mogelijkheid is om het gehele bedrag te investeren, zal het bedrag gestort worden in het KGO-fonds.

De percentages zijn ingegeven door het feit dat bij een niet aan het buitengebied gebonden activiteit de 
impact groot is, omdat deze functies feitelijk in de kernen thuishoren. Gelet hierop dient er een volledige 
tegenprestatie geleverd te worden. Het zogenoemde weegschaalmodel komt in evenwicht door de 
waardevermeerdering volledig te compenseren in ruimtelijke kwaliteit.

Bij het bepalen van de hoogte van de kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving wordt uitgegaan van de 
waardevermeerdering van de gronden die door de planologische verandering zal ontstaan. Er wordt 
uitgegaan van basisbedragen. Dit zijn in overleg met erkende taxateurs bepaalde waarden. Het 
gemeentelijk KGObeleid bevat een tabel waarin deze bedragen zijn opgenomen. Daar waar dat lastiger is 
vanwege de invloed van de mogelijkheden binnen een specifieke bestemming (bijvoorbeeld indien veel 
meer bouwmogelijkheden worden geboden binnen een bestemming), zal een taxatie nodig zijn. 
Opgemerkt wordt hier dat bij ontwikkelingen waarbij sprake is van een negatieve waardeontwikkeling, geen 
verrekening plaats vindt.

Waardevermindering als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan, zoals bijvoorbeeld van 
agrarische grond naar bos en natuur of landschap dan wel van bedrijfsterreingrond naar bos en natuur of 
landschap, mogen worden meegenomen in de berekening, voor zover het gaat om het veranderen van de 
bestemming ten behoeve van de basisinspanning. Ten aanzien van de investering van de berekende KGO 
bijdrage, mogen reële, werkelijke kosten voor het opstellen van het KGO-landschapsplan tot een 
percentage van 10 % van het berekende KGO bedrag met een absoluut maximum van €15.000,-, worden 
meegenomen, in die zin, dat deze mogen worden toegerekend aan de investering in ruimtelijke kwaliteit 
(voorwaarde is hierbij wel dat niet op een andere wijze een bijdrage mag zijn ontvangen voor het opstellen 
van het landschapsplan). Ook de kosten voor de inzet van de kwaliteitsgroep landelijk gebied kunnen 
hierbij worden betrokken.
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3.6  Uitwerking KGO

3.6.1  Generiek beleid

De gewenste ontwikkeling betreft de aanpassing van het bestemmingsplan, die voorziet in de 
planologische kaders om het verbrede veehouderijbedrijf aan de Vliegveldstraat 4-4a uit te breiden. Het 
huidige bouwperceel is reeds bestemd voor een agrarisch bedrijf met een recreatieve neventak en een 
kaasmakerij. Deze activteiten worden op basis van het KGO beleid naar aard passend gevonden op de 
locatie.

3.6.2  Evenwicht ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties

Als er sprake is van een functioneel aan het buitengebied gebonden ontwikkeling in een kernrandzone, 
dan dient 12,5% van de waardevermeerdering te worden geïnvesteerd. De kernrandzone is niet een vast 
afgebakend gebied (in bijvoorbeeld het bestemmingsplan), maar zal van geval tot geval gemotiveerd 
moeten worden. 

De locatie van het bedrijf grenst direct aan de bebouwing van het dorp Deurningen. Daarnaast kan de 
locatie regionaal ook aangemerkt worden als een locatie is de stadsrandzone van de Netwerkstad. Juist 
deze ligging aan een doorgaande routestructuur binnen de stadsrand maakt ook een belangrijk deel van 
de nevenactiviteiten succesvol. Een kernrandzone is een gebied met een menging van functies. Dit is ook 
aan de orde in het gebied waar dit bedrijf ligt. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de ligging van een 
groot tuincentrum dat op korte afstand is gelegen op de overgang van het dorp Deurningen naar het 
landelijk gebied en eveneens is ontsloten door de Vliegveldstraat. Daarnaast ligt het plangebied in het 
groengebied tussen het dorp Deurningen en de stad Hengelo.

3.6.3  KGO berekening (waardevermeerdering en –vermindering)

3.6.3.1  Waardevermeerdering geboden ontwikkelingsruimte

Bij het bepalen van de hoogte van de kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving uitgegaan van de 
waardevermeerdering van de gronden die door de planologische verandering zal ontstaan. Dit leidt tot het 
volgende overzicht: 

Aangezien er sprake is van een functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige ontwikkeling, in 
een stadsrandzone dient 12,5 % van de waardevermeerdering te worden geïnvesteerd (naast de 
basisinspanning). Dit komt overeen met een investering van €  6.537,50.

Vermindering 5% 
Van de percentages kan in bepaalde omstandigheden worden afgeweken. Dit is de maatwerkclausule. Als 
er sprake is van specifieke omstandigheden die een verlaging van het toe te passen percentage 
rechtvaardigen, dan kan het college hiertoe een besluit nemen.

Alsdan gelden aspecten als sociale kwaliteit, werkgelegenheid, veiligheid, ruimtegebrek en logistiek als 
items ter onderbouwing om (per item) het percentage te verlagen met 5 (met een maximum van 25%).

Het bedrijf heeft circa 50 mensen in dienst, verdeeld over circa 30 voltijdbanen. Ongeveer de helft van dit 
aantal is afkomstig uit de gemeente Dinkelland. De overige helft is voor het grootste deel afkomstig uit 
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directe buurgemeentes. Het voornemen draagt bij aan het sociaal en economisch vitaal houden van het 
buitengebied van Dinkelland en levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de gemeente 
Dinkelland en omstreken. Overigens is voor dit initiatief ook goed te motiveren dat het plan voortkomt uit 
ruimtegebrek, een verbetering van de logistiek oplevert door alle bedrijfsactiviteiten op één locatie te 
brengen. Daarnaast levert het bedrijf een bijdrage op sociale kwaliteit door met grote regelmaat faciliteiten 
van het bedrijf ter beschikking te stellen aan het verenigingsleven van de kern Deurningen. Na aftrek van 
deze posten (20%) resteert er een inveseringsbedrag van €  5.230,--.

Kosten Kwaliteitsteam en landschapsarchitect 
De kosten voor het kwaliteitsteam mogen worden meegenomen in de berekening. Er wordt een bedrag 
gerekend van €250,00 per bijeenkomst. In voorliggend geval zijn een drietal bijeenkomsten meegenomen 
in de berekening. Daarnaast mag €  1.500,-- worden gerekend voor de uitwerking van een landschapsplan. 
Genoemde bedragen mogen tot 10% worden afgetrokken van het investeringsbedrag.  Dit betekent dat 
een bedrag resteerd om te investeren in ruimtelijke kwaliteit van €  4.707,--.

3.6.4  KGO inzet

3.6.4.1  Basisinspanning

Om de beoogde uitbreiding van de bedrijfsbebouwing landschappelijk in te passen is een plan uitgewerkt 
dat wordt uitgevoerd. Dit plan is opgenomen in bijlage 1 van deze toelichting en beschreven in paragraaf 
2.2.7.

3.6.4.2  Extra kwaliteitsimpuls

De extra kwaliteitsimpuls bestaat uit de vervanging van de golfplaten op een bakhuis door dakpannen 
zoals omschreven in paragraaf 3.3.3. 

3.7  Conclusie

De kwaliteit van het Overijsselse landschap en de sociaal-economische ontwikkeling van het landelijk 
gebied gaan steeds meer hand in hand. Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk onder voorwaarde dat ze 
bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De gewenste uitbreiding van het agrarisch bouwperceel 
Vliegveldstraat 4-4a combinatie met investeringen in de ruimtelijke kwaliteit sluit uitstekend aan bij

deze beleidsambitie. Resumerend kan worden gesteld dat in dit hoofdstuk is aangetoond dat de geboden 
ontwikkelingsruimte en investering in de ruimtelijke kwaliteit in evenwicht zijn. Het bedrag dat in het kader 
van KGO geïnvesteerd moet worden bedraagt €  4.707,--.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de SVIR geeft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en 
mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en de manier waarop zij hiermee om zal gaan. Daarmee 
biedt het een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in de periode tot 2028 wil nemen, om Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In de SVIR maakt het Rijk helder welke nationale 
belangen zij heeft in het ruimtelijk en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze belangen door de 
Rijksoverheid worden ingezet.

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Het Rijk gaat zo min 
mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de 
internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen. De Rijksoverheid brengt 
het aantal procedures en regels stevig terug en brengt eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, 
water, wonen, milieu, natuur en monumenten. Het Rijk wil de beperkte beschikbare middelen niet 
versnipperen. Het investeert dáár waar de nationale economie er het meest bij gebaat is, in de stedelijke 
regio’s rond de main-, brain- en greenports inclusief de achterlandverbindingen. Om nieuwe projecten van 
de grond te krijgen zoekt het Rijk samenwerking met marktpartijen en andere overheden.

Zo lang er geen sprake is van een nationaal belang zal het rijk de beoordeling en uitvoering van 
ontwikkelingen dus aan de provincies en gemeenten overlaten. De uitgangspunten uit de SVIR zijn 
juridisch verankerd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). In het Barro is aangegeven 
welke gebieden, of projecten, van nationaal belang zijn en aanvullende toetsing behoeven. Om te bepalen 
of sprake is van strijdigheid met de belangen uit de SVIR dient daarom verder getoetst te worden aan het 
Barro. Verdere toetsing aan ruimtelijke en milieutechnische belangen vindt plaats aan het provinciaal 
beleid.

4.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Op 17 december 2011 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte gedeeltelijk in werking 
getreden. Deze nieuwe AMvB Ruimte heeft de eerdere ontwerp AMvB Ruimte 2009 vervangen. Juridisch 
wordt de AMvB Ruimte aangeduid als Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro is 
op 1 oktober 2012 geactualiseerd en is vanaf die datum geheel in werking getreden. Met de 
inwerkingtreding van het Barro naast het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), is de juridische verankering van 
de uitgangspunten uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte compleet.

In het Barro zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op 
doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Het Barro is deels 
opgebouwd uit hoofdstukken afkomstig van de ontwerp AMvB Ruimte die eind 2009 is aangeboden en 
deels uit nieuwe onderwerpen.

In het Barro wordt een aantal projecten die van nationaal belang zijn genoemd en met behulp van digitale 
kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan 
bestemmingsplannen zullen moeten voldoen.

Het besluit bepaalt tevens:

"Voor zover dit besluit strekt tot aanpassing van een bestemmingsplan dat van kracht is, stelt de 
gemeenteraad uiterlijk  binnen drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit een 
bestemmingsplan vast met inachtneming van dit besluit."

Volgens de toelichting bij dit artikel geldt als hoofdregel, dat de regels van het Barro alleen van toepassing 
zijn wanneer na inwerkingtreding van het Barro een nieuw bestemmingsplan voor het eerst nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk maakt binnen de aangegeven projectgebieden. Alleen wanneer het Barro expliciet 
een aanpassing van bestemmingsplannen vergt, omdat een reeds bestaand bestemmingsplan binnen een 
of meerdere van de projectgebieden is gelegen, dan moet dat binnen drie jaar gebeuren.

In het Barro zijn dertien projecten van nationaal belang beschreven:
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Mainport ontwikkeling Rotterdam.
Kustfundament.
Grote rivieren.
Waddenzee en Waddengebied.
Defensie.
Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.
Rijksvaarwegen.
Hoofdwegen en hoofdspoorwegen.
Ektriciteitsvoorziening.
Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
Ecologische hoofdstructuur.
Primaire waterkeringen buiten het kustfundament.
IJsselmeergebied. 

Een ander belangrijk, nog niet geheel uitgewerkt, onderwerp van het Barro betreft “duurzame 
verstedelijking”. Hiervoor zullen mogelijk in de toekomst nog aanvullende regels volgen.

Het Barro draagt bij aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal 
belang en “vermindering van de bestuurlijke drukte”. De bedoeling is duidelijk: belemmeringen die de 
realisatie van de genoemde projecten zouden kunnen frustreren of vertragen worden door het Barro op 
voorhand onmogelijk gemaakt. Dat zal inderdaad wellicht leiden tot een versnelde uitvoering van de in het 
Barro opgenomen projecten.

Daar staat tegenover dat de regelgeving voor lagere overheden weer wat ingewikkelder is geworden. 
Gemeenten die een bestemmingsplan opstellen dat raakvlakken heeft met een of meerdere belangen van 
de projecten in het Barro, zullen nauwkeurig de regelgeving van het Barro moeten controleren.

Het Barro vormt daarmee een nieuwe, dwingende checklist bij de opstelling van bestemmingsplannen.

Bij het Barro zijn kaarten opgenomen welke de genoemde projecten in beeld brengen. De planlocatie is 
niet in een van de aangewezen projectgebieden gelegen. Hiermee zijn de bepalingen uit het Barro niet van 
toepassing op de planlocatie en is geen sprake van strijdigheid met de nationale belangen.

4.2  Provinciaal beleid

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel 2009

4.2.1.1  Uitgangspunten

De Omgevingsvisie Overijssel in het provinciaal beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. 
Leidende thema's voor de Omgevingsvisie zijn:

Duurzaamheid;
Ruimtelijke kwaliteit.

De omgevingsvisie is gedeeltelijk uitgewerkt in de omgevingsverordening Overijssel 2009.

4.2.1.2  Uitvoeringsmodel

Aan de hand van het uitvoeringsmodel kan bij een ruimtelijk initiatief op drie niveaus bepaald worden of er 
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. 

1. generieke beleidskeuzes (behoefte);
2. ontwikkelingsperspectieven (ontwikkelingsvisie);
3. gebiedskenmerken (hoe uit te voeren).
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Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 
Bron: Provincie Overijssel

4.2.1.3  Toetsing initiatief aan uitganspunten Omgevingsvisie Overijssel

Generieke beleidskeuzes

Het plangebied bevindt zich aan de rand van het dorp Deurningen. In de omgevingsvisie wordt het 
getypeerd als stedelijke omgeving. De ontwikkeling past binnen het generieke beleid mist er sprake is van 
zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte. De bestaande bebouwing op het erf wordt volledig benut. De 
nieuwe bebouwing wordt aangrenzend aan de bestaande bebouwing gerealiseerd.

Landbouw

Boeren staan de komende jaren volgens de provincie voor een forse opgave. Het EU-landbouwbeleid 
verandert. De Europese steun aan de landbouw neemt af en de internationale concurrentie neemt toe. 
Daarnaast nemen de Europese en nationale eisen vanuit het milieu- en waterbeleid toe. 

Tegelijkertijd stijgt mondiaal de vraag naar voedsel en andere agrarische producten. Inspelend op deze 
ontwikkelingen maken ondernemers verschillende keuzen. Een deel kiest voor verdere specialisatie en 
anderen juist voor ‘verbreding’, bijvoorbeeld met een zorg- of energietak. In alle sectoren (intensieve 
veehouderij, melkveehouderij, akkerbouw en paardenhouderijen e.d.) en zowel op gespecialiseerde als 
verbrede bedrijven is er sprake van schaalvergroting en professionalisering. Deze ontwikkelingen zullen 
een belangrijk stempel drukken op het buitengebied. Het gaat hierbij zowel om de ontwikkeling van grotere 
bedrijfsgebouwen en de behoefte aan meer ruimte voor verbrede takken, als om de verandering van de 
erfinrichting, de inrichting van gebieden (verkaveling) en ontsluiting.

De provincie wil ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor schaalvergroting en verbreding in de landbouw. 
Als voorwaarde daarbij geldt dat er sprake moet zijn van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

Ontwikkelingsperspectieven

Het plangebied heeft het ontwikkelingsperspectief 'dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus, breed 
spectrum woon-, werk en mixmilieu's'. De locatie ligt in de stadsrandgebied van Hengelo en in de 
dorpsrand van Deurningen. Het vormgeven van de stadsrandgebieden als entrees van zowel de Groene als 
Stedelijke omgeving is een belangrijk kwaliteitsdoel van de provincie. Specifiek hierop toegesneden nieuwe 
woon- en werkmilieus kunnen worden ingezet ter versterking van de landschappelijke structuur in deze 
gebieden. Ontwikkelingen in stadsrandgebieden moeten gepaard gaan met substantiële investeringen in 
de ruimtelijke kwaliteit en beleefbaarheid. In deze gebieden wordt de functie als ‘uitloop’-gebied voor de 
stad versterkt door verdichting van het routenetwerk voor langzaam verkeer. Ook recreatieve functies en 
culturele voorzieningen kunnen op specifieke plekken in de stadsranden de kwaliteit en de 
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aantrekkelijkheid verhogen.

De verbrede activiteiten van dit bedrijf haken in op de ligging in de stadsrand. De aanwezige 
boerderijwinkel en brasserie richten zich specifiek op de stadsbewoners van Hengelo, dorpsbewoners uit 
Deurningen en overige passanten en toeristen. Het bedrijf levert hiermee een bijdrage aan een 
aantrekkelijke stadsrand en de beleefbaarheid van het gebied.

De locatie ligt tevens in het 'Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte'. Dit is een gebieden voor 
gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies (recreatiezorg, natuur, 
water) en bijzondere woon-werk- en recreatiemilieus die de karakteristieke gevarieerde opbouw van de 
cultuurlandschappen in deze gebieden versterken. In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving 
van functies. Aan de ene kant melkveehouderij en akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de 
andere kant gebruik voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen en 
andere bedrijvigheid. Ook hier staat de kwaliteitsambitie Voortbouwen aan de kenmerkende structuren van 
de agrarische cultuurlandschappen voorop.  Dit plan richt zich enerszijds op een optimalisatie van de 
bedrijfsvoering van de melkveehouderij en anderszijds op een verbreding van de bedrijfsactiviteiten door de 
kaasmakerij te complementeren met een voorziening om kaas op het bedrijf te laten rijpen. Dit sluit 
uitstekend aan op de provinciale beleidsdoelen.

In artikel 2.1.6 lid 1 van de Omgevingsverordening is informatie gegeven over de Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving (KGO). Er is een aantal categorieën van ontwikkelingen genoemd, waarvoor in principe de KGO 
van toepassing is. Daaronder valt ook de grootschalige uitbreiding van een agrarisch bedrijf. In de 
toelichting van de Omgevingsverordening is aangegeven dat de KGO van toepassing is als er een 
agrarisch bouwvlak ontstaat dat groter is dan 1,5 ha.

Het bestemmingsplan voorziet in een agrarisch bouwperceel van meer dan 1,5 hectare, namelijk 2 
hectare. Dit betekent dat de ontwikkeling conform de gebiedskenmerken landschappelijk moet worden 
ingepast en dat er aanvullende kwaliteitsprestaties geleverd moeten worden. In paragraaf 2.2 en hoofdstuk 
3 is aangegeven op welke manier hier aan wordt voldaan. 

Gebiedskenmerken

Op basis van de gebiedskenmerken in vier lagen gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen.

1. natuurlijke laag;
2. laag van het agrarisch-cultuurlandschap;
3. stedelijke laag;
4. lust- en leisurelaag.

1. Natuurlijke laag: Dekzandvlakte en ruggen

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

Ambitie: De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel 
meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem en door 
beplanting met ‘natuurlijke’ soorten. En door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in 
gebiedsontwerpen

Sturing: 
Norm: Dekzandvlakten en ruggen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op 
instandhouding van de hoofdlijnen het huidige reliëf.

Richting: Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar 
maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting. 
Bij ontwikkelingen is de (strekkings)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van 
beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.

In de uitwerking van de landschappelijke inpassing is rekening gehouden met de natuurlijke laag. Ter 
plaatse van het erf aan de Vliegveldstraat zijn hoogteverschillen duidelijk zichtbaar. Het erf is ingesloten 

  26



 

door de hogergelegen Deurninger Esch ten noorden van het erf en een beekdal ten zuiden van het erf. In 
dit plan wordt dit verschil geaccentueerd door langs de beek een nat broekbos te realiseren dat tevens een 
funtie heeft voor het vasthouden en tijdelijk bergen van water.

2. De laag van het agrarische cultuurlandschap: Essenlandschap

In 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. De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart 'de laag van het 
agrarisch-cultuurlandschap' aangeduid met het gebiedstype “Essenlandschap”.

Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de 
hogere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. De dorpen en erven lagen op de 
flanken van de es, op overgang naar het lager gelegen maten- en flierenlanden. Het landschapsbeeld is 
afwisselend en contrastrijk, volgend aan de organische patronen van het natuurlijke landschap. Typerend 
zijn de losse hoeven rond de es en de esdorpen met hun karakteristieke boerderijen en herkenbaar 
dorpssilhouet met vaak de kerktoren als markant element.

De ambitie is het behouden van de es als ruimtelijke eenheid en het versterken van de contrasten tussen 
de verschillende landschapsonderdelen: grote open maat van de essen, het mozaïek van de flank van de 
es, de open beekdalen en vroegere heidevelden. De samenhang hiertussen krijgt opnieuw vorm en inhoud 
door accentuering van de verschillende onderdelen en overgangen. De flank van de es biedt eventueel 
ruimte voor ontwikkelingen, mits de karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open 
ruimtes wordt versterkt.

Als ontwikkelingen plaats vinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de flanken een plaats, met 
respect voor en bijdragend aan de aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en versterking van het 
landschappelijk raamwerk.

Toets aan de laag van het agrarisch cultuurlandschap 
Indien de ambitie en de richting van de sturing wordt geprojecteerd op de ruimtelijke ontwikkeling blijkt dat 
deze ontwikkeling goed aansluit bij de ambities van het provinciebestuur. Zoals uit paragraaf 2.2 blijkt is er 
sprake van een goed doordacht stevig ruimtelijk kwaliteitsplan waarbij de ontwikkeling landschappelijk 
wordt ingepast met gebruik van gebiedseigen flora. De nieuwbouw van de kaasschuur sluiten ten aanzien 
van architectuur, kleur- en materiaalgebruik aan op de bestaande gebouwen. Bij de uitwerking van de 
ontwerpen voor de jongveestal en de tweede bedrijfswoning zal deze aansluiting ook worden gezocht. Het 
geheel wordt op een zodanige wijze ingepast dat van een aantasting van het omringende landschap geen 
sprake is. In de opzet voor het nieuwe erf is met duidelijke structurerende landschapselementen en 
zichtlijnen aansluiting gezocht bij de landschapswaarden en de hierbij behorende kenmerkende 
verkavelingsstructuur. Het verdraaien van de kaasschuur ten opzichte van de bestaande bedrijfsgebouwen 
is hier een duidelijk voorbeeld van.

Het agrarisch erf met rondom groene aanplant past ook goed binnen het beeld van de open essen met aan 
de rand de erven met erfbeplanting.

3. De stedelijke laag 

De locatie heeft op de gebiedskenmerkenkaart 'de stedelijke laag' meegenomen in de begrenzing van de 
bebouwde kom van het dorp Deurningen. Gelet op het karakter van de locatie sluit dit veel meer aan op 
het buitengebied. Er is dan ook vanuit gegaan dat de locatie ten onrechte tot stedelijk gebied is 
ingekleurd.

4. De lust- en leisurelaag: Stadsrand

De stads- en dorpsrand is een overgangsgebied. De ambitie voor deze randen is om de ontwikkeling van 
woon-, werk- en recreatiemilieus in de stads- en dorpsranden te verbinden aan hun omgeving met 
landschappelijke structuren en routes. Ook dient de verrommeling in de randzones tegengegaan te 
worden. Ontwikkelingen moeten juist bijdragen aan een aantrekkelijke mix van woon-, werk- en 
recreatiemilieus.

Toets aan de lust- en leisurelaag
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 De ontwikkeling op Vliegveldstraat 4-4a past bij deze ambities, omdat het bijdraagt aan een goed werk- 
en recreatiemilieu waarbij het nieuwe erf landschappelijk is ingepast.

De ontwikkeling is in overeenstemming met het in de Omgevingsvisie Overijssel 2009 verwoorde en het in 
de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijke beleid.

4.2.1.4  Omgevingsverordening

De volgende artikelen uit de omgevingsverordening zijn (mogelijk) relevant voor dit plan.

Artikel 2.1.3. SER-ladder voor de Stedelijke omgeving

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

dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd 
gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door 
herstructurering en/of transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn 
benut.

Dit plan: De SER-ladder is niet van toepassing aangezien het een uitbreiding van een agrarisch bedrijf 
betreft. Deze wordt niet gezien als een stedelijk  ontwikkeling.

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.

Dit plan: De bestaande bebouwing op het erf wordt volledig benut. Door de kuilvoeropslagen aan de 
overzijde van de Vliegveldstraat te saneren wordt de openheid van een landschappelijk  waardevol open 
gebied versterkt.

Artikel 2.1.5. Ruimtelijke kwaliteit

1. 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.

2. In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing 
is gegeven aan de vier-lagen-benadering die in de Omgevingsvisie Overijssel is neergelegd en op 
welke wijze de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing.

3. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past 
binnen het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd.

4. Gemeenteraden mogen gemotiveerd afwijken van het ontwikkelingsperspectief dat voor het betreffende 
gebied geldt, wanneer:
a. er sprake is sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen en
b. voldoende verzekerd is dat er sprake is van versterking van ruimtelijke kwaliteit conform de 

gebiedskenmerken. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt niet voor gevallen waarin sprake is van 
ontwikkelingen die volgens het bepaalde in de onderdelen C en D van het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 MER-plichtig zijn.

5. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden waarvoor in de Catalogus 
Gebiedskenmerken normerende uitspraken worden gedaan voorzien voor zover deze uitspraken zich 
daarvoor lenen, in een bestemmingsregeling conform deze normerende uitspraken.

6. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden waarvoor in de Catalogus 
Gebiedskenmerken richtinggevende uitspraken worden gedaan voorzien voor zover deze uitspraken 
zich daarvoor lenen, in een bestemmingsregeling conform deze richtinggevende uitspraken.

7. Van het gestelde onder 5 mag gemotiveerd worden afgeweken wanneer:
a. er sprake is van zwaarwegende sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen en
b. voldoende verzekerd is dat er sprake is van versterking van ruimtelijke kwaliteit conform de 
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provinciale ambities zoals aangegeven in de Catalogus Gebiedskenmerken.
8. Van het gestelde onder 6 mag worden afgeweken mits voldoende gemotiveerd is dat de 

kwaliteitsambitie zoals aangegeven in de Catalogus Gebiedskenmerken in gelijke mate gerealiseerd 
wordt.

Dit plan: In de voorgaande paragrafen komen de gebiedkenmerken uitvoerig aan de orde.

Artikel 2.1.6. Kwaliteitsimpuls Groene omgeving

1. 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.

2. In afwijking van het gestelde onder lid 1 en onverminderd artikel 2.1.5 kan de vestiging van nieuwe 
agrarische bouwpercelen worden toegestaan als:
a. een ondernemer zijn landbouwbedrijf verplaatst voor het realiseren van publieke belangen;
b. een ondernemer op de huidige locatie geen ontwikkelingsmogelijkheden meer heeft en een 

volwaardig agrarisch bedrijf verplaatst naar een locatie waar wel ontwikkelingsmogelijkheden zijn. 
Op voorwaarde dat het agrarisch bouwperceel als bestemming op de uitplaatsingslocatie(s) in 
Overijssel wordt opgeheven. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van een verplaatsing van 
een intensieve tak van een gemengd landbouwbedrijf naar een Landbouwontwikkelingsgebied of 
als de uitplaatsingslocatie herbenut zal worden door een volwaardig agrarisch bedrijf.

3. In aanvulling op het gestelde onder 1 geldt voor nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden op gronden die 
vallen binnen het ontwikkelingsperspectief Ondernemen met Natuur en Water en die niet zijn 
aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de voorwaarde dat de compensatie door 
investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving gericht dienen te zijn op de 
versterking van de kwaliteit van natuur, water en landschap.

Dit plan: De kwaliteitsimpuls Groene omgeving is behandeld in Hoofdstuk 3 van deze toelichting. De 
locatie is niet binnen het ontwikkelingsperspectief Ondernemen met Natuur en Water gelegen.

Artikel 2.6.4. Nieuwe ontwikkelingen

Bestemmingsplannen voorzien alleen in nieuwe ontwikkelingen binnen gebieden die in artikel 2.6.2 
begrensd zijn als Nationaal Landschap als die bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de 
kernkwaliteiten als benoemd in artikel 2.6.3 en zoals nader uitgewerkt in tabel A en tabel B in bijlage 7 
van deze verordening.

Hieronder is een fragment van de tabel weergegeven zoals deze van toepassing is op het plangebied.

Landschapstype Hoofdkenmerken Structuren nederzettingsvormen

Essenlandschap 
(incl. stuwwallen)

Samenhangend systeem 
van essen, flanken, lager 
gelegen maten en 
fliergronden Brongebieden 
en stuwwallen

- Kleinschaligheid 
- Afwisselend en 
cotrastrijk, volgend aan 
de organische patronen 
van het natuurlijk  
landschap 
- Essen zijn open met 
karakteristiek reliëf en 
stijlranden 
- Spinragstructuur tussen 
de esdorpen 
en erven

- Kenmerkende 
bebouwing 
rond de es (esdorpen) en 
verspreide erven 
- Esdorpen, kern- en 
flank-  en 
kransesdorpen 
- Ordening vanuit de 
erven en de essen 
- Grote erven, met grote 
volumes en zware 
beplanting (eiken 
houtwallen)

Dit plan: Het plangebied is gelegen in het Essenlandschap. De openheid van de es blijft behouden en 
versterkt door de verplaatsing van de op de es gelegen kuilvoeropslagen. De bestaande ordening tussen 
de open es en het erf op de flank wordt versterkt. Het erf wordt versterkt door zware beplanting in de vorm 
van eiken en houtwallen.
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Artikel 2.8.2. Bos en natuurgebieden buiten de EHS

1. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op bestaande natuur voorzien in een specifieke, daarop 
toegesneden bestemming die gericht is op behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en 
landschapswaarden.

2. Bestemmingsplannen als bedoeld in lid 1 voorzien niet in ontwikkelingen waardoor de aanwezige en te 
ontwikkelen natuur- en landschapswaarden worden aangetast.

3. In afwijking van het gestelde onder 2 kunnen ontwikkelingen worden toegestaan die uit een oogpunt 
van zwaarwegende maatschappelijke belangen noodzakelijk zijn en waarin niet op een andere wijze 
kan worden voorzien, mits in voldoende mate in compensatie is voorzien.

4. Gedeputeerde Staten kunnen regels stellen voor het bieden van compensatie als bedoeld in het vorige 
lid.

Dit plan: Dit plan voorziet in de kap van een deel van een bestaand erfbosje. Hier is in het verleden reeds 
een kapvergunning voor afgegeven. Dit plan voorziet in een compensatie van het te kappen bos. Hierop is 
het cascobeleid van toepassing dat is uitgewerkt in paragraaf 4.3.1.

Artikel 2.9.2. Doorwerking reconstructieplan

1. Bestemmingsplannen voor gebieden die zijn opgenomen in het reconstructieplan dienen, voor wat 
betreft de mogelijkheden van bebouwing en het gebruik van gronden en opstallen, in overeenstemming 
te zijn met het reconstructieplan.

2. Voor zover aan het bepaalde in lid 1 nog niet is voldaan, geldt voor die vaststelling in afwijking van het 
bepaalde in artikel 4.1, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening, een termijn van zes maanden na 
inwerkingtreding van deze titel.

Dit plan: Het plangebied is gelegen in het verwervingsgebied. In dit gebied is ruimte voor de ontwikkeling 
van de grondgebonden melkveehouderij en verbreding. Dit plan sluit hier bij aan. Er is geen sprake van 
intensieve veehouderij.

Artikel 2.11.2. Cultuurhistorie

In de toelichting op bestemmingsplannen wordt aangegeven op welke wijze bij de planontwikkeling 
rekening is gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden.

Dit plan: De locatie bestaat uit een traditioneel Twents Erf waar zich in de loop van de jaren een moderne 
melkveehouderij heeft ontwikkeld. De verschillende tijdsperioden zijn duidelijk  zichtbaar. Dit plan voorziet 
in een uitbreiding waarbij rekening is gehouden met de kenmerken van het Twenstse Erf. Er wordt 
voorzien in een robuuste erfbeplanting waarbij veel eiken worden toegepast. Daarnaast wordt door een 
verdraaiiing van de situering van de nieuwbouw de veel rechtlijniger structuur van de afgelopen jaren 
losgelaten en meer relatie gezocht met de oorspronkelijke structuren.

4.3  Regionaal beleid

4.3.1  Casco-benadering

De gemeente in Noordoost Twente willen enerszijds het waardevolle landschap beschermen en anderzijds 
ruimte geven aan de landbouw. Om deze doelstellingen die soms tegestrijdig kunnen zijn te realiseren is 
de casco-benadering vastgesteld. Deze gaat uit van het principe dat landschapselementen die tot het 
casco behoren niet verplaatst mogen worden. De landschapselementen buiten het casco mogen wel 
verplaatst worden, mits voldaan is aan de spelregels voor compensatie. Het effect is duidelijkheid vooraf 
voor de initiatiefnemer en de gemeente. Alleen voor huiskavels van agrarische bedrijven kan een zwaardere 
procedure gevolgd worden waarin de gemeente beoordeelt of een initiatiefnemer een casco-element toch 
mag verplaatsen.

Om dit plan mogelijk te maken moet een bestaand casco-element gedeeltelijk verplaatst worden, namelijk 
het erfbosje ten zuiden van de kuilvoeropslagen. Hiervoor is (verplicht) advies ingewonnen bij Landschap 
Overijssel (zie bijlage 3).

Landschap Overijssel adviseert positief ten opzichte van het verwijderen en compenseren van elementen 
uit onderstaande aanvragen, mits door compensatie de nieuwe situatie duidelijk winst oplevert ten 
opzichte van de huidige situatie. In een definitief compensatievoorstel zal moeten worden voldaan aan het 
te compenseren oppervlakte van 3.285 m2. Initiatiefnemer heeft er voor gekozen om ter hoogte van het 
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bouwperceel een erfbos aan te leggen dat als begeleidend element langs een bestaande waterloop ligt. 
Daarnaast is in aanvulling op de bomenrij langs de nieuwe stal aan de zuidzijde van het nieuwe 
bouwperceel een robuuste houtsingel voorzien met een breedte van 10 meter. Gezamenlijk is er sprake 
van een winst ten opzichte van de huidige situatie.
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Hoofdstuk 5  Ruimtelijke- en Milieuaspecten

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
aangetoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar 
verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) als de economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan. Van de ruimtelijke- en milieuaspecten wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan. 
De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid worden in het volgende hoofdstuk behandeld. De 
toets aan het beleid is in het vorige hoofdstuk al aan de orde gekomen.

5.1  Milieu

5.1.1  Bodem

De bodemkwaliteit is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van belang indien er sprake is van 
functieveranderingen en/of een ander gebruik van de gronden. De bodem moet geschikt zijn voor de 
functie. Mocht er een verontreiniging te verwachten zijn dan wel mocht deze feitelijk aanwezig zijn, dan 
dient voor vaststelling van het plan inzichtelijk gemaakt te worden of de bodemverontreiniging de 
voorgenomen bestemmings- en/of functiewijziging in het kader van gezondheid en/of financieel gezien in 
de weg staat.

Door Klijn bodemonderzoek is in het voorjaar van 2016 een bodemonderzoek uitgevoerd er plaatse van de 
locaties voor de nieuwe kaasschuur en de nieuwe bedrijfswoning. In  het  uitgevoerde bodemonderzoek  is  
door  middel van de bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen 
belemmeringen ten aanzien van het gebruik en de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning ten 
behoeve van de geplande bouwactiviteiten op het terrein. Voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar 
bijlage 4 van dit plan. Hiermee kan worden gesteld dat de bodemgesteldheid ter plaatse de voorgenomen 
bestemmings- en/of functiewijziging niet in de weg zal staan.

5.1.2  Milieuzonering

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, 
gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, 
is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 
1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen met daarin 
de aan te houden richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze 
richtafstand afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan. 
Het zo scheiden van milieubelastende en –gevoelige functies dient twee doelen: 

1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij 
gevoelige functies (bijvoorbeeld woningen); 

2. het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) zodat 
zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen uitoefenen.

5.1.2.1  Milieuzonering vanuit de planlocatie

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt een jongveestal opgericht. Daarnaast wordt een hal gerealiseerd 
ten behoeve van de kaasbewerking en wordt een bedrijfswoning verplaatst. In de VNG handreiking 
'Bedrijven en Milieuzonering' zijn ten aanzien van een agrarisch bedrijf richtafstanden opgenomen ten 
aanzien van geluid, geur, fijn stof en gevaar. Als binnen deze afstanden gevoelige objecten gelegen zijn 
veroorzaakt het agrarisch bedrijf hinder aan deze gevoelige objecten en zullen maatregelen getroffen 
moeten worden deze hinder te beperken.

De grootste richtafstand uit de VNG handreiking bedraagt 100 meter voor geur en 30 meter voor geluid.  
Het dichtstbijzijnd gevoelig object (Vliegveldstraat 6) bevindt zich op ongeveer 50 meter van de planlocatie 
(gemeten van sleufsilo tot grens woonbestemming). Hiermee is het dichtstbijzijnd gevoelig object dichter 
op de planlocatie gelegen en wordt door de voorgenomen ontwikkeling mogelijk hinder veroorzaakt. Zowel 
in de Wet geurhinder veehouderijen als in het Activiteitenbesluit worden echter kleinere afstanden 
gehanteerd, namelijk 50 meter. Uit de onderstaande afbeelding blijkt dat aan deze afstand wordt voldaan.
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Afstand sleufsilo's tot woonbestemming Vliegveldstraat 6 
Bron: DLV Advies

Ten aanzien van de ontsluiting aan de zijde van Vliegveldstraat 6 is met name geluid relevant. Ten aanzien 
hiervan wordt voldaan aan de adviesafstand van 30 meter. Bovendien blijkt uit paragraaf 5.1.5 dat op basis 
van akoestisch onderzoek het aspect geluid geen belemmering vormt voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan.

5.1.2.2  Milieuzonering ten aanzien van de planlocatie

Als bij een inrichting nieuwe gevoelige objecten worden opgericht in het kader van geur, geluid, 
luchtkwaliteit of externe veiligheid, dan mag dit gevoelig object geen hinder ondervinden van eventueel 
omliggende hinder veroorzakende inrichtingen.Tevens mag de ontwikkeling van een nieuw gevoelig object 
geen belemmering zijn van de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestemmingen.

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal een gevoelig object worden opgericht in het kader van geur. Nabij de 
planlocatie is een agrarisch bedrijf gelegen. Ten aanzien van dit agrarisch bedrijf is als grootste 
richtafstand (voor geur) opgenomen van 100 meter. De planlocatie is op een afstand van ongeveer 225 van 
dit agrarisch bedrijf gelegen (gemeten van bouwvlak tot bouwvlak). Hiermee wordt aan de richtafstand 
voldaan en kan worden gesteld dat geen hinder van dit agrarisch bedrijf wordt ondervonden en dat geen 
bedrijven en/of bestemmingen in de ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.
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5.1.3  Geur

De Wet geurhinder veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 12 december 2006. Op 18 december 
2006 is de Wet geurhinder en veehouderij gepubliceerd.

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend en 
getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor 
geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij. 

Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. Hiervoor dienen de 
minimale afstanden van 50 meter tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom, en 100 meter tot 
een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom te worden aangehouden.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normend en afstanden. De 
gemeente heeft op 19 april 2016 een geurverordening vastgesteld. Binnen de daartoe aangewezen 
gebieden, waaronder ook dit plangebied valt, geldt een afstand van tenminste 50 meter uitsluitend voor die 
veehouderijen die niet voldoen aan de wettelijke afstand van 100 meter tot een geurgevoelig object binnen 
de bebouwde kom en na 19 april 2016 niet hebben uitgebreid in het aantal vaste afstandsdieren binnen de 
contour van 100 meter. 

Op circa 60 meter van de bestaande rundveestal is een woning binnen de bebouwde kom gelegen. Dit 
plan voorziet niet in een uitbreiding van het aantal dieren binnen de contour van 100 meter. De nieuw te 
bouwen jongveestal is sowieso buiten de contour van 100 meter gelegen. Het aspect geur vormt dan ook 
geen belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan.

5.1.4  Luchtkwaliteit

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet milieubeheer 
goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november 2007 in werking getreden. De 
wet vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Met name paragraaf 5.2 uit genoemde wet is veranderd. 
Omdat 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe 5.2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. De Wet 
luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet 
in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 
'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 
bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

De Eerste Kamer is op 9 oktober 2007 akkoord gegaan met het wetsvoorstel over luchtkwaliteitseisen. 
Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) aan de luchtverontreiniging, hoeven volgens het 
wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Het 
Besluit NIBM omschrijft het begrip nader: een project dat minder dan 3% van de grenswaarden bijdraagt is 
NIBM. Dit komt overeen met 1,2 microgram per m3 (µg/m3) voor fijn stof en stikstofoxiden (NO2). 

Projecten die wel 'in betekenende mate' bijdragen, zijn vaak al opgenomen in het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is erop gericht om overal de Europese 
grenswaarden te halen. Daarom is ook een pakket aan maatregelen opgenomen: zowel (generieke) 
rijksmaatregelen als locatiespecifieke maatregelen van gemeenten en provincies. Dit pakket aan 
maatregelen zorgt ervoor dat alle negatieve effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ruim 
worden gecompenseerd. Bovendien worden alle huidige overschrijdingen tijdig opgelost. In het NSL worden 
de effecten van alle NIBM-projecten verdisconteerd in de autonome ontwikkeling. Het NSL omvat dus alle 
cumulatieve effecten van (ruimtelijke) activiteiten op de luchtkwaliteit.

5.1.4.1  Uitbreiding in dieraantallen

Voor het berekenen van de bijdragen van industriële, agrarische punt- of oppervlaktebronnen aan de 
bestaande of toekomstige concentraties is in Nederland standaardrekenmethode 3 (SRM3) 
voorgeschreven. Het gaat daarbij om de stoffen die genoemd worden in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 
(luchtkwaliteitseisen). ISL3a is geschikt voor berekeningen van oppervlaktebronnen voor fijn stof en van 
puntbronnen voor fijn stof en NO2. Voor berekeningen aan agrarische inrichtingen zijn de emissiefactoren 
gebruikt zoals deze bekend zijn gemaakt door het ministerie van VROM.
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In augustus 2009 heeft InfoMil de “Handreiking bij beoordelen fijn stof bij veehouderijen” gepubliceerd. In 
mei 2010 is deze vastgesteld en definitief gemaakt. Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor de 
gemeente als bevoegd gezag, bij het beoordelen van vergunningaanvragen voor nieuwe vestigingen en 
uitbreidingen, die van invloed kunnen zijn op de luchtkwaliteit. De handreiking geeft op basis van 
rekenvoorbeelden aan wanneer een project als NIBM beschouwd kan worden.

In het onderhavige project is geen sprake van een toename van dieren. Het project moet als NIBM worden 
aangemerkt.

De handreiking bij beoordelen fijn stof bij veehouderijen geeft grenswaarden ten aanzien van de totale 
emissie bij afstanden oplopend van 70 – 160 meter. Bij 70 meter is de NIBM-vuistregelgrens 324.000 
g/jaar oplopend tot 1.376.000 g/jaar bij 160 meter. Dit betekent concreet dat op 70 meter elk plan met een 
emissie minder dan 324.000 g/jaar oplopend tot op 160 meter elk plan met een emissie minder dan 
1.376.000 g/jaar als NIBM is aan te merken. De grenswaarden bij verschillende afstanden zijn in de 
onderstaande tabel weergegeven.

5.1.4.2  Uitbreiding van verkeersbewegingen

Naast uitbreiding in dieraantallen moet ook de uitbreiding van het aantal verkeersbewegingen 
meegenomen worden. In onderhavig geval zal het aantal verkeersbewegingen niet in onevenredige mate 
toenemen. Dit is nader uitgewerkt in de paragraaf 5.3. Doordat alle bedrijfsactiviteiten verplaatst worden 
naar deze locaties komen verkeersbewegingen die samenhangen met de opslag van kaas op een 
nabijgelegen bedrijventerrein in Oldenzaal te vervallen. Hiermee kan verder onderzoek achterwege kan 
blijven.

5.1.4.3  Woon- en leefklimaat

Naast effecten op de omgeving moet ook onderzocht worden of ter plaatse van de voorgenomen 
ontwikkeling een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Hierbij is het van belang te kijken 
naar de feitelijke luchtkwaliteit ter plaatse. Dit is echter alleen van belang als gevoelige objecten in het 
kader van de luchtkwaliteit worden opgericht.

In onderhavig geval is geen sprake van het oprichten van een gevoelig object in het kader van de 
luchtkwaliteit. Hiermee kan verdere toetsing achterwege blijven.

In onderhavig geval wordt een gevoelig object opgericht. In de volgende figuur is een weergave van de 
huidige kwaliteit van de lucht weergegeven. 

Luchtkwaliteit. 
Bron: Atlas leefomgeving

Naast de mogelijke effecten van de dierhouderij is ook onderzocht of er ter plaatse van de nieuw te 
bouwen bedrijfswoning op Eikenstraat ongenummerd sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
ten aanzien van fijnstof afkomstig van wegverkeer. Hiervoor is de Atlas leefomgeving geraadpleegd. De 
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meest recente cijfers laten ter plaatse van de toekomstige bedrijfswoning een fijnstofconcentratie zien die 
tussen de 20 en 21µg pm10/m³ ligt. Dit is ruim onder de grenswaarde die voor fijnstof ligt op 40 µg 
pm10/m³. Op basis daarvan kan gesteld worden dat de fijnstofconcentratie op een aanvaardbaar niveau 
ligt.

Hiermee zijn ten aanzien van luchtkwaliteit geen belemmeringen te verwachten.

5.1.5  Geluid

De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, is 
geregeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Wgh en Bgh). De kern van de wet is dat 
geluidsgevoelige bestemmingen, worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving ten gevolge van 
wegverkeer, spoorweg en industrie. 

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige bestemmingen: 

1. Woningen.
2. Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
3. Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, 

psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc. 

Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De 
belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn industrielawaai, 
wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende 
voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen.

Om te onderzoeken of de geluidbelasting op de gevels van de geluidgevoelige objecten binnen de wettelijk 
gestelde norm blijft, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

In het onderzoek zijn het gemiddelde geluidsniveau en het piekgeluidsniveau berekend op de woningen die 
in de omgeving van het bedrijf liggen. Verder is aandacht besteed aan de geluidsbelasting door het verkeer 
van en naar het bedrijf.

Uitgangspunten 
In het onderzoek zijn twee (voor geluid) maximale bedrijfssituaties te onderscheiden. Er is rekening 
gehouden met alle relevante geluidsbronnen die tijdens deze bedrijfssituaties voorkomen. De onderzochte 
situaties zijn:

1. Een dag waarop, naast de activiteiten bij de kaasmakerij, onder andere overdag bulkvoer gebracht 
wordt, het vee gevoerd wordt en er tractoractiviteiten op het erf en rijbewegingen van tractors van en 
naar de openbare weg zijn;

2. Een dag waarop, naast de activiteiten bij de kaasmakerij, onder andere gras of mais wordt ingekuild.

Gemiddelde geluidsbelasting 
De geluidsnorm waaraan het gemiddelde geluidsniveau moet voldoen, is situatie-afhankelijk. Bij voorkeur 
moet voldaan worden aan de 'ambitiewaarde' die past bij de aard van de omgeving.

Het gemiddelde geluidsniveau voldoet in de situatie 1 aan de ambitiewaarde. Tijdens het inkuilen van gras 
en mais is het gemiddelde geluidsniveau hoger. Het inkuilen vindt maximaal 5 dagen per jaar plaats. 
Omdat de activiteit niet meer dan 12 keer per jaar plaats plaatsvindt, kan in de vergunning een aangepaste 
normstelling worden opgenomen.

Piekgeluidsniveau 
De piekgeluidsniveaus die bij het bedrijf kunnen voorkomen voldoen aan de algemeen aanvaarde en bij 
vergunningverlening gebruikelijke geluidsnorm, behalve in de avond- en nachtperiode op de woning aan de 
Vliegveldstraat 43/43a. De overschrijding op deze woning wordt veroorzaakt door de rijbeweging van de 
vrachtwagen die melk komt brengen. Dit betreft een bestaande situatie die niet verandert. In lijn met de 
normstelling uit het Activiteitenbesluit zou voor deze rijbeweging in de vergunningsvoorschriften een 
ontheffing kunnen worden opgenomen. Het is een bestaande activiteit en dus eigenlijk vergund. Daarnaast, 
als een vrachtwagen over de Vliegveldstraat passeert treden deze piekniveaus ook op.

Geluidsbelasting door verkeer op de openbare weg (van en naar het bedrijf) 
Uit het onderzoek blijkt, dat in situatie 1 voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Tijdens het inkuilen 
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van gras en mais vinden er veel transportbewegingen plaats en is de geluidsbelasting hoger. Gezien het 
incidentele karakter en omdat wel aan de maximale grenswaarde wordt voldaan, wordt de geluidsbelasting 
tijdens het inkuilen aanvaardbaar geacht.

Voor het gehele akoestisch onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5 van dit plan. Hiermee zijn ten 
aanzien van geluid geen belemmeringen te verwachten.

5.1.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die activiteiten kunnen 
bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten kunnen een 
risico veroorzaken voor de leefomgeving. Daarnaast worden de risico's van het opstijgen en landen op 
vliegvelden ook onder het thema externe veiligheid gevangen. De risico's worden uitgedrukt in twee 
risicomaten; het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld of dit plan is 
gelegen binnen een risicocontour en/of het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarnaast wordt gekeken of het plan ligt binnen de risicocontour 
en/of het invloedsgebied van de transportroute (weg, spoor, water of buisleiding) waarover gevaarlijke 
stoffen (o.a. LPG en benzine) worden vervoerd.

Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en 
heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. In de 
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn standaard afstanden opgenomen waarbij wordt voldaan 
aan de grenswaarden van het plaatsgebonden risico. Het Bevi is van toepassing op vergunningplichtige 
risicovolle bedrijven en nabij gelegen, al dan niet geprojecteerde, (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2 
lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle bedrijven. Voor toepassing van het Bevi 
wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie.

5.1.6.1  Transport (spoor-, vaar- en autowegen)

Voor ruimtelijke plannen zijn spoorwegen, vaarwegen en autowegen risicorelevant als er binnen een zone 
van 200 meter vanaf de transportas een ontwikkeling gepland wordt. Beoordeling van de risico's 
veroorzaakt door het doorgaand verkeer dient plaats te vinden aan de hand van de circulaire 
“Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (ministeries van VROM, BZK en VenW)” uit 2004 en de 
wijziging daarop van 1 augustus 2008, waarin grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en 
richtlijnen voor de toepassing van de rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico zijn 
opgenomen.

Daarnaast kent de circulaire de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Indien binnen het 
invloedsgebied (binnen 200 meter vanaf de as van de transportroute) nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien 
en er een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico of een significante stijging van 
het groepsrisico optreedt, dient bij de vaststelling van het RO-besluit, het groepsrisico te worden 
verantwoord.

Nabij de planlocatie (binnen een afstand van 200 meter) zijn geen transportroutes waarover mogelijk 
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt gelegen.

5.1.6.2  Transport- en buisleidingen

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met de bijbehorende Regeling 
externe veiligheid buisleidingen (Revb) in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 
veiligheidsafstanden aangehouden moeten worden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 
normstelling is hierbij in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

In het 'Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen' (VROM, 19 maart 2010 geactualiseerd) staan in 
bijlage 6 inventarisatieafstanden genoemd. Voor de inventarisatie van de bebouwing is een bepaalde 
afstand waarbinnen een inventarisatie noodzakelijk wordt geacht. De inventarisatieafstand loopt uiteen van 
45 meter bij een leidingdiameter van 4 inch en een druk van 40 bar tot 580 meter bij een leidingdiameter 
van 42 inch en een druk van 80 bar. Deze afstanden gelden aan weerszijden van de betreffende leiding.

In de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035, zoals vastgesteld op 12 oktober 2012, zijn de 
invloedsgebieden van buisleidingen voor transport weergegeven. Indien binnen de invloedsgebieden 
ontwikkelingen plaatsvinden dient het groepsrisico te worden verantwoord.
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Het plangebied is niet binnen een invloedsgebied van een buisleiding gelegen.

5.1.6.3  Plaatsgebonden risico

In onderhavige situatie is sprake van een agrarisch bedrijf in combinatie met een kaasmakerij en 
recreatieve activiteiten. Een agrarisch berijf veroorzaakt zelf vaak geen risico's voor de woon- en 
leefomgeving in het kader van externe veiligheid en is daarom vaak geen Bevi inrichting, mits geen 
risicovolle elementen worden opgericht als propaantanks, koelinstallaties of vergistingsinstallaties. In 
onderhavige situatie is geen sprake van het oprichten van dergelijke risicovolle installaties, waarmee een 
agrarisch bedrijf geen Bevi inrichting is en geen risico's aan de directe omgeving zal veroorzaken.

Naast het feit dat een inrichting geen onevenredige risico's voor de woon- en leefomgeving mag 
veroorzaken, mag een gevoelige inrichting (waar veelvuldig mensen aanwezig zijn) ook geen hinder 
ondervinden van mogelijk in de omgeving aanwezige inrichtingen.

Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in vastgelegde risicocontouren. Deze risicocontouren 
worden bepaald aan de hand van de kans dat zich in een gebied een ongeval met fatale afloop voordoet. 
Binnen de risicocontouren is de kans gelijk aan of groter dan 1 op 1 miljoen (10-6) per jaar dat zich een 
ongeval voordoet met een fatale afloop. Indien een ontwikkeling plaatsvindt binnen een risicocontour dan 
dient het plaatsgebonden risico te worden verantwoord.

Volgens de Risicokaart, zoals weergegeven in de volgende figuur, is de planlocatie niet binnen de 
risicocontour (10-6 per jaar) gelegen van een mogelijke risicobron. 
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Risicokaart. 
Bron: Interprovinciaal overleg (IPO).

Gezien de planlocatie niet binnen een risicocontour (10-6 per jaar) van een risicobron is gelegen, zijn ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico geen belemmeringen te verwachten.

5.1.6.4  Groepsrisico

Naast het plaatsgebonden risico dient ook het groepsrisico in acht te worden genomen. Hierbij is het van 
belang te kijken of de planlocatie binnen een invloedsgebied van een risicobron of transportroute is 
gelegen. De planlocatie is niet binnen een invloedsgebied van een risicobron en/of transportroute gelegen. 
Hiermee hoeft het groepsrisico niet verder te worden verantwoord.
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5.1.7  Voortoets MER-beoordeling

5.1.7.1  Algemeen

Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Uit dit besluit blijkt dat 
toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst ontoereikend is om de vraag te beantwoorden of een 
m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de 
grenswaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling te 
worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu kunnen worden 
uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. In het kader van de 
wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld. Deze handreiking geeft aan hoe moet 
worden vastgesteld of een activiteit, met een omvang onder de drempelwaarde, toch belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu heeft. In de handreiking is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat betrekking 
heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst en die een omvang hebben die beneden de 
drempelwaarden liggen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 
worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. 

Uit deze toets kan een van twee onderstaande conclusies volgen: 

1. Belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten. 
of

2. Belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uit te sluiten. 

In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.(-beoordelings)-plichtig in het andere geval dient een 
m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden gevolgd. Die 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 EU-richtlijn milieubeoordeling projecten. 

5.1.7.2  Dit plan

Dit plan voorziet in het realiseren van een jongveestal en het uitbreiden van de kaasmakerij. De 
beoordelingsplicht geldt vanaf een toename van 200 melkkoeien of 340 stuks jongvee.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten. De bijlage 
maakt onderscheid in de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het 
potentiële effect. Hieronder wordt hier nader op ingegaan.

1. Kenmerken van het project:

Het betreft een project van geringe omvang. Het aantal te houden dieren zal de drempelwaarden voor een 
m.e.r.-beoordelingsplichtige omvang niet overschrijden. Er zijn geen andere projecten in de omgeving 
bekend die leiden tot cumulatieve effecten.

Er is binnen het project slechts gering sprake van gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De productie van 
afvalstoffen beperkt zich tot een geringe hoeveelheid mest/reststoffen. Onevenredige verontreiniging en 
hinder is, gelet op de geringe bedrijfsomvang, ook niet te verwachten. Er worden enkel reguliere stoffen en 
technologieën gebruikt. Gelet hierop is er geen verhoogd risico op ongevallen.

2. Plaats van het project:

Het project is niet gelegen in een gebied dat, gelet op de landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische waarde kwetsbaar is voor de uitbreiding van een agrarisch bedrijf. 

3. Kenmerken van het potentiële effect:

De potentiële effecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn zeer gering en lokaal.

In de uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken en de toetsing van haalbaarheidsaspecten in deze toelichting 
komen ook geen effecten op te beschermen waarden in of in de omgeving van het plangebied naar voren. 
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de ontwikkeling die met dit plan 
wordt mogelijk gemaakt in voldoende mate is afgewogen en geen nadelige effecten zijn te verwachten, 
waarmee de voorgenomen ontwikkeling niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is.
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5.2  Ecologie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden getoetst of er sprake is van negatieve 
effecten op de (mogelijke) natuurwaarden. Daartoe wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en 
soortenbescherming.

5.2.1  Gebiedsbescherming

De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. Sinds 1 oktober 2005 zijn hierin 
ook de bepalingen vanuit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, aangevuld met de vroegere Beschermde- 
en Staatsnatuurmonumenten en het Verdrag van Ramsar verwerkt. In de Natuurbeschermingswet zijn de 
volgende gronden aangewezen en beschermd:

1. Natura 2000 gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden).
2. Beschermde Natuurmonumenten.
3. Wetlands. 

Naast deze drie soorten gebieden is er de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur ((P)EHS) die in het 
kader van de gebiedsbescherming van belang is. De (P)EHS is een samenhangend netwerk van 
belangrijke natuurgebieden in Nederland. Zij bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden 
en ecologische verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het 
Nederlandse natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als 
bijdrage aan een leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende 
uitgangspunten van belang:  

1. Vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden.
2. Verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden. 
3. Verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit 

haalbaar is. 

Daarnaast is het bij uitbreiding van agrarische bedrijven van belang te kijken naar de invloed op mogelijke 
(zeer) kwetsbare gebieden in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij, de zogenaamde 
Wav-gebieden. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden waarbij toename van de uitstoot van ammoniak 
op deze gebieden kan leiden tot een onevenredige aantasting ervan. 

5.2.1.1  Natura 2000, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands

Natura 2000 gebieden:

De Natura 2000 gebieden bestaan uit de Vogelrichtlijngebieden en de Habitatrichtlijngebieden.

Vogelrichtlijngebieden:

De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten in stand te houden. Het gaat niet 
alleen om de vogels zelf, maar ook om hun eieren, nesten en leefgebieden die voorkomen op het 
Europese grondgebied van de lidstaten. Na de publicatie van deze richtlijn in 1979 kregen de lidstaten 
twee jaar de tijd om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te laten treden om 
aan de bepalingen en dus de doelstelling van deze richtlijn te voldoen. 

Bij dit laatste gaat het globaal om twee zaken: enerzijds het implementeren van de richtlijnen binnen de 
Nederlandse regelgeving en anderzijds de aanwijzing van speciale beschermingszones. In 2000 heeft 
Nederland een aanvullende lijst van gebieden die zijn aangewezen als speciale beschermingszone bij de 
Europese commissie ingeleverd.

Habitatrichtlijngebieden:

De Habitatrichtlijn richt zich op de biologische diversiteit door instandhouding van natuurlijke habitat en 
wilde flora en fauna na te streven. Centraal staat daarbij het behoud en herstel van deze natuurlijke habitat 
en wilde dier- en plantensoorten van communautair belang. Hiervoor wordt een Europees ecologisch 
netwerk gevormd door middel van de aanwijzing van speciale beschermingszones. Daarnaast regelt de 
Habitatrichtlijn ook soortenbescherming. Deze aanwijzingsprocedure, die verschilt van die in de 
Vogelrichtlijn, is nog niet afgerond en de aangemelde gebieden hebben nog geen definitieve status. Doch 
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moeten sinds 1 februari 2009 ook worden opgenomen in vergunningverlening op grond van de 
Natuurbeschermingswet.

Beschermde Natuurmonumenten:

Beschermde Natuurmonumenten zijn gebieden die in belangrijke mate bijdragen aan de internationale 
doelstellingen voor het behoud van de biodiversiteit. Met de intrede van de Natura 2000 gebieden zijn de 
gebieden welke overlappen met een aanwijzing als Natura 2000 gebied komen te vervallen. Er zijn echter 
gebieden zonder aanwijzing als Natura 2000 gebied, welke bescherming behoeven. Een planologische 
bescherming (door het bestemmen als bos- en/of natuurgebied) is niet voldoende, omdat deze geen 
bescherming biedt tegen wijzigingen in de omgeving als stikstofdepositie, ammoniakdepositie of 
wijzigingen in de waterhuishouding. Bescherming van Beschermde Natuurmonumenten vindt daarom 
plaats middels de Natuurbeschermingswet.

Wetlands:

Op 2 februari 1971 is de Ramsar-conventie ondertekend. In Nederland is dit "Verdrag van Ramsar" op 23 
september 1980 in werking getreden. Het Verdrag van Ramsar is gericht op het behoud van watergebieden 
van internationale betekenis, met name als verblijfplaats voor watervogels. Het toepassingsgebied van het 
Verdrag van Ramsar is het grondgebied van de partijen, hetgeen de territoriale zee omvat. Een belangrijke 
verplichting van de partijen bij het Verdrag van Ramsar is het aanwijzen van watergebieden die in 
aanmerking komen voor opname in een lijst van watergebieden met internationale betekenis.

Wetlands hebben verschillende functies, namelijk:

Wetlands zijn onmisbaar voor watervogels, zoals eenden, zwanen, ganzen en steltlopers, vooral als 
ze op internationale trekroutes van deze vogels liggen, en voor andere dieren die van water afhankelijk 
zijn.
In ondiepe kustzones zijn wetlands de kraamkamer voor vissen en andere zeedieren.
De gebieden worden gebruikt voor de visserij en scheepvaart, vormen een buffer tegen overstromingen, 
zorgen voor drinkwater (zoals in de Biesbosch) en kunnen worden gebruikt voor oeverrecreatie en als 
woonomgeving. 

In Nederland zijn de Wetlands aangewezen als Natura 2000 gebieden, waarmee zij beschermd worden 
middels de Natuurbeschermingswet. 

Zoals te zien in de volgende figuur is de planlocatie niet in een Natura 2000 gebied, Beschermd 
Natuurmonument of Wetland gelegen. Het dichtstbijzijnde beschermd gebied is gelegen op een afstand 
van ongeveer 2.000 meter van de planlocatie. Op een dergelijke afstand is het mogelijk dat de 
voorgenomen ontwikkeling van invloed is op het betreffende gebied. Echter is in dit plan geen sprake van 
een toename van de veestapel. Voor de huidige bedrijfsomvang is op 29 juli 2015 een vergunning op gond 
van de Natuurbeschermingswet afgegeven. 
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Natura 2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. 
Bron: Google; Alterra Wageningen UR; Ministerie van EL&I.

5.2.1.2  Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur 
(plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden 
geïsoleerd komen te liggen en planten en dieren uitsterven, waardoor natuurgebieden hun waarde zouden 
verliezen. De EHS wordt gezien als de ruggengraat van de natuur.

De EHS bestaat uit:

Bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones hiertussen.
Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden).
Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee). 

Een Ecologische Verbindingszone (EVZ) is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of 
herstelde natuur). Ecologische Verbindingszones worden aangelegd om migratie van dieren en planten 
tussen verschillende natuurgebieden mogelijk te maken.

De ligging van een projectlocatie binnen de EHS (met bijbehorende beheersgebieden) of een EVZ betekent 
een beperking in de ontwikkelingsmogelijkheden. Het uitgebreide netwerk van natuurgebieden mag niet in 
onevenredige mate worden verstoord. In enkele gevallen wordt uitbreiding of ontwikkeling in of nabij een 
natuurgebied toegestaan, mits de geschade natuur op passende wijze wordt gecompenseerd.

Zoals te zien in de volgende figuur is de planlocatie niet in de EHS of een EVZ gelegen. 
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Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones. 
Bron: Provincie Overijssel 

Gezien de planlocatie niet in de EHS of in een EVZ is gelegen zal de voorgenomen ontwikkeling geen 
nadelige invloed hebben op deze gebieden en staat het project de ontwikkeling van deze gebieden niet in 
de weg.

5.2.1.3  Kwetsbare gebieden ingevolge de Wet ammoniak en veehouderij

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. De Wav vormt een 
onderdeel van de nieuwe ammoniakregelgeving voor dierenverblijven van veehouderijen. Deze nieuwe 
regelgeving kent een emissiegerichte benadering voor heel Nederland met daarnaast aanvullend beleid ter 
bescherming van de (zeer) kwetsbare gebieden. Deze (zeer) kwetsbare gebieden ingevolge de Wav 
(Wav-gebieden) zijn gebieden die nadelige invloed kunnen ondervinden als de uitstoot van ammoniak op 
deze gebieden toeneemt. Ter bescherming van deze gebieden is een zone van 250 meter rondom deze 
gebieden aangewezen als buffer om ontwikkelingen die schadelijk zijn voor deze gebieden te beperken.

Zoals te zien in de volgende figuur is de planlocatie niet in een Wav-gebied of een zone van 250 meter 
daaromheen gelegen. Hiermee zullen geen Wav-gebieden onevenredig worden aangetast met de 
voorgenomen ontwikkeling. 
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Wav-gebieden. 
Bron: Provincie Overijssel

5.2.2  Soortenbescherming

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse 
planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties 
van soorten die bescherming behoeven. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve 
gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende 
maatregelen genomen moeten worden. 

Voor de soortenbescherming geldt dat deze voor elk plangebied geldt. In elk gebied kunnen bijzondere 
soorten voorkomen en/of elk plangebied kan geschikt zijn voor deze soorten. Voor alle aanwezige flora en 
fauna geldt de zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel 
beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. Op grond hiervan dient men zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is te handelen op een wijze waarop nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen 
worden voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 
worden beperkt of ongedaan worden gemaakt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het tijdig 
maaien van taluds of het uitvoeren van (graaf)werkzaamheden buiten het broedseizoen. Bij realisatie van 
dit project zal deze zorgplicht in acht worden genomen.

In het kader van de soortenbescherming dient beoordeeld te worden wat via het ruimtelijke project wordt 
toegelaten in aanvulling op wat al mogelijk is. Zo is sloop van bebouwing of het verrichten van werken 
(maaien, kappen etc.) vaak ook al mogelijk zonder een ruimtelijk besluit in het kader van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee wordt voorliggend plan echter niet ontslagen van een integrale blik op 
het totale project: dus inclusief ingrepen die ook zonder het beoogde Wro-besluit mogelijk zijn. 
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De Flora- en faunawet maakt onderscheid in verschillende categorieën waarin de beschermde soorten flora 
en fauna zijn onderverdeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:

Soorten van lijst 1 van de Flora- en faunawet.
Soorten van lijst 2 en/of 3 van de Flora- en faunawet.
Soorten van de Rode Lijst van het ministerie van EL&I. 

Voor mogelijk voorkomende soorten die op lijst 1 van de Flora- en faunawet staan geldt een vrijstelling. Bij 
het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te 
vragen.

Voor mogelijk voorkomende soorten die op lijst 2 en/of 3 van de flora- en faunawet staan geldt dat deze 
ontheffingsplichtig zijn. Het is echter niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen wanneer mitigerende 
en compenserende maatregelen worden getroffen. Dit houdt in dat maatregelen moeten worden getroffen 
om mogelijke schade te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Voor mogelijk voorkomende soorten die op de rode lijst van het Ministerie van EL&I staan geldt dat deze 
soorten, zolang zij niet in een van de andere bijlagen uit de Flora- en faunawet (inclusief vogel- en 
habitatrichtlijn), geen juridische bescherming genieten en dat geen ontheffing nodig is.

Daarnaast zijn voor vogels richtlijnen opgenomen vanuit de Vogelrichtlijn. Alle vogels zijn namelijk 
beschermd in het kader van de vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de omgeving van het plangebied 
tijdens de broedtijd (15 maart -15 juli) zullen sterke negatieve effecten hebben op de meeste vogelsoorten 
door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van reproductie. Werkzaamheden in deze periode zijn 
dan ook niet toegestaan. Indien broedvogels binnen het broedseizoen worden verstoord, wordt wettelijk 
gezien geen ontheffing verleend. Buiten het broedseizoen kan wel ontheffing worden verleend.

Tevens zijn voor enkele soorten richtlijnen opgenomen vanuit de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten zijn 
beschermde gebieden aangewezen (Natura 2000). Bescherming van deze soorten vindt plaats door de 
gebiedsbescherming.

Om te onderzoeken of de voorgenomen ontwikkeling mogelijk schadelijk is voor (leefgebieden van) in het 
plangebied en in de omgeving mogelijk aanwezige soorten flora en fauna is een ecologisch onderzoek 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat:

mogelijk komen enkele licht beschermde soorten, zoals mol, egel en veldmuis voor in het plangebied. 
In de omgeving is echter voldoende vervangend leefgebied aanwezig. Daarnaast zijn deze soorten 
vrijgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen.  
de bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels dienen aan te vangen om mogelijke 
overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en Faunawet te voorkomen. In grote 
lijnen loopt het broedseizoen van half maart tot half juli. 
het plangebied en de directe omgeving bieden mogelijk een geschikt foerageergebied voor 
verschillende soorten vleermuizen vormen. Er is in de omgeving voldoende vergelijkbaar gebied 
aanwezig, zodat de plannen niet zullen leiden tot een significante aantasting van het foerageergebied;
het plangebied en de directe omgeving mogelijk een geschikt foerageergebied bieden voor 
steenmarters en dassen. Er is in de omgeving voldoende vergelijkbaar gebied aanwezig, zodat de 
plannen niet zullen leiden tot een significante aantasting van het foerageergebied. 

Gelet op het voorgaande vormen beschermde flora en fauna geen belemmering voor de uitvoering van dit 
bestemmingsplan. Voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6 van dit plan.

5.3  Verkeer en parkeren

Een onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de 
verkeers- en infrastructuur. Hierbij is het van belang of de voorgenomen ontwikkeling grote veranderingen 
ten aanzien van verkeer en infrastructuur teweeg brengt.

Een goede ontsluiting is gerealiseerd op de Vliegveldstraat. De planlocatie is voorzien van meerdere 
inritten welke aansluiten op de Vliegveldstraat. Hierbij heeft het inkomend en vertrekkend verkeer 
voldoende ruimte om het bedrijf te betreden en verlaten, waardoor geen onnodige verkeershinder op de 
openbare weg zal plaatsvinden.

Op het terrein zelf is voldoende gelegenheid voor personenauto's en vrachtwagens om te keren. De nieuwe 
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kaasschuur is zo gesitueerd dat vrachtauto's op eigen terrein achteruit het laaddock in kunnen rijden. 
Hierbij hoeft niet op de openbare weg alsnog gekeerd te worden, waardoor geen achteruit rijdende 
personenauto's en/of vrachtwagens de openbare weg op hoeven rijden. Dit bevordert de verkeersveiligheid.

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal het aantal verkeersbewegingen met vrachtverkeer niet toenemen. 
Doordat de kaas op de eigen locatie gerijpt kan worden vervallen tenminste twee verkeersbewegingen per 
dag met een bedrijfsauto. Ten aanzien van de melkveehouderij blijiven de verkeersbewegingen gelijk omdat 
er geen sprake is van een vergroting van de veestapel. Wel zal door de verplaatsing van de 
kuilvoeropslagen van de noordzijde naar de zuidzijde van de Vliegveldstraat niet langer met een tractor met 
voermengwagen de openbare weg overgestoeken hoeven worden.

In de nieuwe kaasschuur komen vijf personeelsleden te werken die nu nog op locatie elders werken. Als er 
vanuit wordt gegaan dat deze allen met een eigen auto komen resulteert dit in 10 extra 
verkeersbewegingen met auto's.

In de huidige situatie vindt het parkeren geheel op eigen terrein plaats. Bij de voorgenomen ontwikkeling is 
het vereist dat het parkeren ook na realisatie van de plannen geheel op eigen terrein plaatsvindt. Ook na 
realisatie van de plannen zal er op eigen terrein voldoende gelegenheid zijn voor zowel vracht- als 
personenauto's om te kunnen parkeren. Hiermee zal parkeren, ook na realisatie van de plannen, geheel op 
eigen terrein plaatsvinden.

5.3.1  Infrastructuur

Een nieuwe ontwikkeling mag geen nadelige gevolgen hebben op de bestaande infrastructuur. Hierbij is 
het van belang de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te behouden en, waar mogelijk, te versterken.

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. 
De locatie is ontsloten op de Vliegveldstraat. Dit betreft een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde 
kom welke in beheer is bij de provincie. De verkeersintensiteit bedroeg in 2015 gemiddeld 5.367 
motorvoertuigen per etmaal. Ten gevolge van de nieuwe plannen neemt het aantal verkeersbewegingen op 
de Vliegveldstraat af met twee verkeersbewegingen doordat verkeer tussen de opslaglocatie en de 
bedrijslocatie komt te vervallen en toe met tien verkeersbewegingen door toename van het aantal 
personeelsleden. Dit resulteert in acht extra verkeersbewegingen per etmaal. Op 5.367 
verkeersbewegingen is dit een verwaarloosbaar aantal.

 Daarnaast verbeterd ook de verkeersveiligheid doordat alle kuilvoeropslagen worden geconcentreerd aan 
één zijde van de Vliegveldstraat. Hierdoor hoeft de tractor met voerwagen de Vliegveldstraat niet meer over 
te steken waarmee de verkeersveiligheid wordt bevorderd.

Ter hoogte van de kuilvoeropslagen ligt een inrit dat in de toekomst benut zal worden bij het inkuilen. Dit 
betekent echter geen verslechtering doordat er hierdoor minder gebruik gemaakt wordt van de reeds 
bestaande inritten voor deze activiteit.

Voor de Vliegveldstraat bestaan plannen om ter hoogte Wilthuisstraat middengeleiders aan te brengen. 
Deze maken het voor fietsers makkelijker en veiliger om over te steken. Hiermee wordt de bereikbaarheid 
van met name de winkel en bezoekersgedeelte van het bedrijf voor recreanten en passanten verbeterd.

Hiermee kan worden gesteld dat geen sprake is van aantasting van de bestaande infrastructuur.

5.3.2  Parkeren

Op eigen terrein is voldoende parkeerruimte aanwezig voor personeel en bezoekers. Ten behoeve van 
bezoekers van de boerderijwinkel en de brasserie is enkele jaren geleden een parkeerterrein aangelegd 
aan de zijde van tuincentrum Borghuis. Middels bewegwijzering worden bezoekers gewezen op dit 
parkeerterrein.

De nieuwe ontwikkelingen bestaan uit de realisatie van een kaasschuur, een jongveestal en de vervanging 
van een bestaande bedrijfswoning. Aangezien de veestapel niet toeneemt en de nieuwe woning een 
vervanging betreft zijn hiervoor geen extra parkeerplaatsen noodzakelijk. Overigens worden met het 
realiseren van de nieuwe bedrijfswoning wel enkele parkeerplaatsen toegevoegd bij de nieuw te bouwen 
woning.

Met de realisatie van de nieuwe kaasschuur worden bedrijfsactiviteiten van elders verplaatst naar de 
bedrijfslocatie. Dit geldt ook voor de bijbehorende arbeid. De verwachting is dat dit tot maximaal 5 extra 
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personeelsleden op de locatie Vliegveldstraat 4-4a zal leiden die gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. Voor de 
westelijke gevel van de nieuw te bouwen kaasschuur worden vijf parkeerplaatsen gerealiseerd.

5.4  Archeologie en cultuurhistorie

5.4.1  Archeologie

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het 
archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag in 
1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch 
erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in 
Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke 
(toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een 
meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek naar 
mogelijke waarden nodig zijn zodat, waar nodig, die waarden veilig gesteld kunnen worden en/of het 
initiatief aangepast kan worden.

De gemeente Dinkelland heeft een eigen archeologiebeleid vastgesteld, waarbij de kans op het aantreffen 
van archeologische resten in de bodem in beeld is gebracht op een archeologische verwachtingskaart. 

Afhankelijk van de waarde stelt de gemeente voorwaarden voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek.

Zoals te zien op de archeologische verwachtingskaart, welke is weergegeven in de volgende figuur, is de 
planlocatie gelegen in een gebied met een deels middelmatige verwachtingswaarde. 

 

Archeologische verwachtingswaarde 
Bron: Gemeente Dinkelland

Gelet op de omvang van het plangebied (meer dan 5.000 m²) en de diepte van de beoogde 
bodemverstoringen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd door Transect. Dit onderzoek bestaat uit 
een bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ter 
plaatse geen archeologische waarden zijn te verwachten. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen 
naar bijlage 7 van dit plan.

5.4.2  Cultuurhistorie

Het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland bestaat uit monumentale panden, historische zichtlijnen, 
kenmerkende landschappen en waardevolle lijn- en/of vlakelementen. Het cultuurhistorisch erfgoed geeft 
een beeld van de geschiedenis van het landschap. Daarom is bescherming van deze elementen van 
belang. Om de cultuurhistorisch waardevolle elementen in beeld te brengen is de Cultuurhistorische 
Waardenkaart (CHW) opgesteld.

Volgens de CHW is de planlocatie niet in een gebied met cultuurhistorisch waardevolle elementen 
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gelegen. De planlocatie is op voldoende afstand van cultuurhistorisch waardevolle elementen gelegen. 
Hierdoor zullen met de voorgenomen ontwikkeling geen cultuurhistorische waarden worden aangetast.

Wel is er sprake van een Twents erf met enkele gebouwen met voor de streek karakteristieke elementen 
(zie ook bijlage 2). Deze gebouwen blijven in het onderhavige plan behouden. In het kader van de 
investering in ruimtelijke kwaliteit wordt de dakbedekking van golfplaten van een oud bakhuis op het erf 
vervangen door dakpannen. Door rond het oorspronkelijke erf nieuwe eiken aan te planten komt het beter 
in evenwicht met het grootschaliger karakter van de recentere bedrijfsgebouwen en de nieuw te realiseren 
bebouwing.

5.5  Wateraspecten

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het 
water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.a.) voorkomen worden 
en kan ook de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

5.5.1  Waterparagraaf

Met ingang van 3 juli 2003 is een watertoets in de vorm van een waterparagraaf en de toelichting hierop 
een verplicht onderdeel voor ruimtelijke plannen van provincies, regionale openbare lichamen en 
gemeenten. De watertoets is verankerd in de Waterwet (Wtw). Dit houdt in dat de toelichting bij het 
ruimtelijk plan een beschrijving dient te bevatten van de wijze waarop rekening is gehouden met de 
gevolgen voor de waterhuishouding. Dit beleid is voortgezet in het huidige Besluit ruimtelijke ordening.

In dit besluit wordt het begrip “waterhuishouding” breed opgevat. Aangesloten wordt bij de definitie zoals 
die is opgenomen in de Wtw. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg voor de 
waterhuishouding. Bij de voorbereiding van een waterparagraaf dienen alle van belang zijnde 
waterhuishoudkundige aspecten beoordeeld te worden. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) 
zullen ook de gevolgen van het ruimtelijk plan voor de waterkwaliteit en verdroging bezien worden.

Het waterschap geeft aan ten aanzien van water geen knelpunten te zien, zie bijlage 8.

5.5.2  Waterbeleid

De locatie valt binnen het werkgebied van waterschap Vechtstromen.

Het waterschap laat in het waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang 
zijn en welke (bestuurlijke) accenten zij in de samenwerking met de partners willen leggen. Van daar uit 
wordt vervolgens het beleid voor de planperiode 2016-2021 beschreven voor de primaire taakgebieden:

Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water.
Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water.
Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water.
Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater.

Bestuurlijke accenten & uitdagingen

Het waterschap zet zicht in voor een optimale samenwerking met mede overheden, partners en burgers. 
Daarom wordt ingezet op partnerschap, co-creatie, gebiedsprocessen en onderlinge samenwerking tussen 
de waterschappen.

Ze spelen actief in op het veranderende klimaat door niet alleen meer aandacht te besteden aan extreme 
neerslag, maar ook aan de toenemende kans op droogte. Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de 
uitvoering van onze primaire taken, ze gaan meer aandacht schenken aan energieverbruik en terugwinning 
van grondstoffen.

Bij de uitvoering van het werk streven ze niet alleen eigen doelen na, maar willen ze ook maatschappelijk 
meerwaarde bieden door waar mogelijk een combinatie te zoeken met de doelen van anderen, bij te 
dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en aan de (regionale) economie.

Waterveiligheid 
Ingezet wordt op meerlaagsveiligheid: ze brengen de waterkeringen op orde, proberen te bereiken dat in de 
ruimtelijke ordening meer rekening wordt gehouden met waterveiligheid en eventuele gevolgen van een 
overstroming. En om adequaat te kunnen optreden bij hoog water zorgen ze er voor dat onze 
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crisisbeheersing op orde is.

De regionale waterkeringen worden in de planperiode opnieuw getoetst waarbij gekeken wordt of ze daarbij 
gebruik kunnen maken van nieuwe normen gebaseerd op de risicobenadering.

Tevens gaan ze extra aandacht schenken aan de vele kilometers overige keringen die bescherming bieden 
op lokale schaal.

Voldoende Water 
De doelen voor ‘Voldoende Water’ zijn uitgewerkt voor drie situaties:

1. In normale omstandigheden werken ze aan doeltreffend en doelmatig waterbeheer gericht op optimaal 
functiegebruik.

2. In droge omstandigheden willen ze droogteschade zo lang mogelijk voorkomen.
3. In natte omstandigheden willen ze wateroverlast en natschade zoveel mogelijk voorkomen.

De beleidsmatige kern voor voldoende water onder normale omstandigheden vormt de GGOR; het 
Gewenste Grond- en Oppervlaktewater-Regiem. In de planperiode wordt dit GGOR omgevormd en 
uitgebreid tot het ‘Voorzieningenniveau’. Daarmee willen aan de (grond)gebruikers helder aangeven op 
welke wijze de landgebruik-functies bedient gaan worden, onder zowel normale, als onder droge en natte 
omstandigheden.

Knelpunt is nog steeds de verdroging van vele natuurgebieden. Voor de maatregelen richten ze zich 
primair op de uitvoering van de maatregelen voor Natura2000-gebieden.

Als gevolg van de klimaatontwikkeling nemen droge periodes toe. Het waterschap speelt daarop in door de 
maatregelen uit te voeren die in het kader van de Zoetwatervoorziening Oost Nederland zijn afgesproken. 
En ze stellen een strategie op over hoe ze willen omgaan met verdere klimaatontwikkeling en de gevolgen 
daarvan voor wateroverlast (en droogte).

Schoon water 
De doelen voor een gezond en schoon watersysteem zijn een goede ecologische en chemische kwaliteit 
van het oppervlaktewater. Vanuit de Kaderrichtlijn Water zijn voor de grotere waterlichamen doelen en 
maatregelen vastgesteld in factsheets. De meest voorkomende maatregelen zijn beekherstel, aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, aanleg van vistrappen en aanpassing van het onderhoud. De maatregelen zijn 
uitgesmeerd over de hele KRW periode tot 2027. Naast de aandacht voor de KRW waterlichamen willen 
we in de planperiode ook meer aandacht geven aan doelen voor overige oppervlaktewateren zoals stedelijk 
water, kleine waardevolle wateren en diepe plassen: het waterschap is immers beheerder van al het 
oppervlaktewater.

Op veel plaatsen worden de normen voor diverse chemische stoffen overschreden. Ook maken zij zich 
zorgen over verontreinigingen waar tot voor kort weinig aandacht voor was zoals medicijnresten en 
microplastics. Ze stellen in de planperiode een emissiebeheerplan op waarin ze aangeven welke stoffen 
een probleem zijn of kunnen worden en welke maatregelen ze daar als waterschap tegen kunnen nemen. 
Ook gaan ze na of we aanvullende maatregelen moeten nemen op de rwzi’s om effecten van de 
effluentlozingen terug te dringen.

Waterketen

Als beheerder van de rioolwaterzuiveringen werken ze aan een effectieve en efficiënte behandeling van het 
afvalwater. Dat doen ze in nauwe samenwerking met de belangrijkste partners op dat gebied: de 
gemeenten. Riolering en zuivering worden in samenhang bekeken waarbij ze er op blijven inzetten dat 
relatief schoon water, zoals neerslag en grondwater, niet via de riolering wordt afgevoerd.

5.5.3  Hydrologisch neutraal ontwikkelen

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar de watergangen. Om te 
voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang 
(waterbergingscompensatie).

De benodigde ruimte voor compenserende waterberging wordt berekend op basis van maatgevende 
regenbuien, de toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging. 

Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de trits 
vasthouden-bergen-afvoeren uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
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In aansluiting hierop hanteert het waterschap de volgende voorkeursvolgorden:

1. Afkoppelen van schoon hemelwater zodat dit niet in het vuilwaterriool komt en waardoor het vuile water 
geconcentreerder wordt waardoor verwerking ervan beter verlopen kan.

2. Opvangen en vasthouden van gebiedseigen water. Dit door middel van infiltratie in de bodem in het 
plangebied (als dat kan) of anders infiltratie in de omgeving en/of het 'getrapt' afvoeren via 
opvangbekkens naar het oppervlaktewater.

3. Goed zorgen voor (de mogelijkheden voor) waterinfrastructuur zoals dijken langs de kust, rivieren en 
andere waterwegen. 

In de nieuwe situatie neemt het verhard oppervlak toe. Hieronder is de toename overzichtelijk 
weergegeven.

Bebouwing

Nieuwe bedrijfswoning: 150 m2

Nieuwe jongveestal: 1506 m2

Nieuwe kaasschuur: 2.000 m2

Nieuwe sleufsilo: 740 m2

Totaal bebouwing: 4.396 m2

Erfverharding

Toegangsweg woning: 162 m2

Toegangsweg achter sleufsilo: 1.643 m2

Toegangsweg jongveestal: 483 m2

Totaal erfverharding: 2.288 m2

De totale toename van verhard oppervlak bedraagt hiermee 6.684 m2.

Op grond van de retentie eis van het waterschap (40 mm berging over de toename van het verhard 
oppervlak). Dit betekent dat een retentievoorziening moet worden gerealiseerd met een inhoud van 
tenminste 267 m³. Ter compensatie van de toename van verhard oppervlak wordt ten zuidoosten van de 
kuilvoeropslagen een nieuwe sloot gegraven. Daarnaast worden in het nieuw te realiseren erfbos tussen 
het nieuwe erf en de achterliggende beek een tweetal waterelementen aangelegd. De gezamenlijke 
oppervlakte van deze voorzieningen bedraagt 1.081 m². Hierbinnen dient dus een waterstijging van 
gemiddeld 25 cm opgevangen te worden. De civieltechnische uitwerking van deze voorzieningen dient nog 
plaats te vinden waarbij wordt geborgd dat aan de capaciteitseis wordt voldaan. Gelet op het voorgaande 
vormt de capaciteit geen knelpunt.

5.5.4  Schoon inrichten

Om negatieve effecten op de huidige goede waterkwaliteit te voorkomen en waterbesparing te bereiken 
wordt/worden:

zoveel mogelijk maatregelen getroffen om het waterverbruik zo gering mogelijk te laten zijn en 
verontreiniging van het regenwater en oppervlaktewater te voorkomen;
duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toegepast;
een bergingsvoorziening gerealiseerd. 

De locatie is voorzien van riolering, waar het afvalwater van de bedrijfswoning en de kaasmakerij op wordt 
geloosd.

Het bedrijfsafvalwater (afvalwater, reinigingswater stallen en het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard) 
wordt opgevangen in de binnen de inrichting aanwezige kelders onder de stallen. De mestkelders 
beschikken over voldoende capaciteit hiervoor. In de voorgenomen activiteit wordt geen afvalwater geloosd. 
Al het opgevangen afvalwater wordt tegelijk met de mest afgevoerd en verwerkt. Het plan voorziet niet in 
een toename van het aantal woningen, de veestapel of de kaasproductie. Ten opzichte van de huidige 
situatie is dan ook nauwelijks sprake van een toename van afvalwater of reinigingswater.

Het bedrijfsafvalwater van de kaasmakerij wordt middels een gescheiden stelsel afgevoerd. Hemelwater 
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wordt hierbij niet afgevoerd op het rioleringssysteem, maar wordt middels dakgoten en straatkolken 
opgevangen in een bergingsvoorziening. Ten aanzien van de kaasmakerij vinden op grond van dit plan geen 
veranderingen plaats.

In de nieuwe kaasschuur wordt beperkt gebruik gemaakt van water. Op basis van het huidige verbruik van 
de externe locaties komt dit op ongeveer 100 m³ per maand. Het extra afvalwater kan geloosd worden op 
de kelders.

Het hemelwater afkomstig van de voeropslagen op het bedrijf wordt opgevangen in een aparte bestaande 
voorziening, waarin ook de perssappen worden opgevangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
tweetal kelders onder de jongveestal welke beide een capaciteit hebben van circa 600 m³. Dit is ruim 
voldoen. Hiermee wordt menging van hemelwater dat afstroomt op oppervlakte en/of grondwater met 
perssappen voorkomen. Het hemelwater afkomstig van de voeropslag wordt tegelijkertijd met de 
perssappen afgevoerd en verwerkt.

Het bedrijf moet beschikken over een minimale mestopslag voor een periode van 7 à 8 maanden. Op dit 
moment beschikt het bedrijf over een opslagcapaciteit van 10 à 11 maanden. Dit betekent dat er binnen de 
kelders voldoende overcapaciteit aanwezig is.

  52



 

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een nieuwe ruimtelijk project dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan. 
Onderdeel daarvan is een onderzoek naar de financiële haalbaar van het plan. Een tweede bepaling 
omtrent het financiële aspect is het eventueel verhalen van plankosten. In principe dient bij vaststelling van 
het ruimtelijke besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te 
stellen. Op basis van afdeling '6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) kan besloten worden geen exploitatieplan vast te stellen indien:

1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden 
anderszins verzekerd is; 

2. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 
onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van 
regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

Het bouwplan is een bij een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen bouwplan ex artikel 
6.12 Wro. Hierin is het onderdeel grondexploitatie opgenomen. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer 
wordt naast dit plan een overeenkomst gesloten met betrekking tot hetgeen voortvloeit uit dit onderdeel 
van de Wro. In deze overeenkomst is opgenomen dat alle gemaakte kosten voor het uitvoeren en 
doorlopen van de bestemmingsplanprocedure voor rekening van de initiatiefnemer zijn. Gemaakte kosten 
door de gemeente worden middels het heffen van leges op de initiatiefnemer verhaald zoals is opgenomen 
in de legesverordening van de gemeente Dinkelland.

Verder zal ook eventuele planschade in de overeenkomst worden geregeld. Hiermee is het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderzijds verzekerd, waarmee geen 
exploitatieplan hoeft te worden opgesteld. Hiermee kan worden gesteld dat het plan financieel haalbaar 
wordt geacht.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorliggend plan betreft een herziening op het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van gemeente 
Dinkelland en wordt opgesteld conform de Uniforme Voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb).

6.3  Handhaving

Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de overheid als de burger. De primaire verantwoordelijkheid 
voor controle en handhaving van de regels in het bestemmingsplan ligt bij de gemeente. Het 
handhavingsbeleid van de gemeente Dinkelland vormt de basis van de handhaving binnen de gemeentelijke 
grenzen. Handhaving kan worden omschreven als elke handeling die erop gericht is de naleving van 
regelgeving te bevorderen of een overtreding te beëindigen. 

Het doel van handhaving is om de bescherming van mens en omgeving te waarborgen tegen ongewenste 
activiteiten en overlast. In het kader van het bestemmingsplan heeft regelgeving met name betrekking op 
de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet. Bij overtreding van deze regels kan gedacht worden aan 
bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een verleende vergunning en het gebruik van gronden 
en opstallen in strijd met de gebruiksregels van het bestemmingsplan of een vrijstelling. 

Uitvoering van bestemmingsplannen dient strikt te worden toegepast en gehandhaafd, omdat met het 
bestemmingsplan het waarborgen en verbeteren van het leefmilieu kan worden aangestuurd. Een recent 
bestemmingsplan met duidelijke en hanteerbare regels maakt handhaving eenvoudiger. Wat hierbij wel 
noodzakelijk is zijn eenduidige en eenvoudige bestemmingsplanregels die goed werkbaar zijn. De 
doeleindenomschrijving is daarbij belangrijk. Een duidelijke uitleg in de toelichting van het 
bestemmingsplan van de voorkomende bestemmingen kan verwarring en interpretatieverschillen 
voorkomen.
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Handhaving zal, indien nodig, plaatsvinden aan de hand van het handhavingsbeleid van de gemeente 
Dinkelland. 
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Hoofdstuk 7  Wijze van bestemmen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze van bestemmen. In de eerste 2 paragrafen wordt daarbij een 
toelichting gegeven op het instrument 'bestemmingsplan' in het algemeen voor die personen die niet 
dagelijks te maken hebben met bestemmingsplannen. 

7.1  Doel en reikwijdte

Het bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden worden toegekend. Het gaat dus om 
het toekennen van gebruiksmogelijkheden. In artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald 
dat twee begrippen centraal staan. Dit zijn:

1. goede ruimtelijke ordening;
2. uitvoerbaarheid. 

Als een plan aan deze twee eisen voldoet, voldoet het aan de wet.

Via een bestemmingsplan worden functies aan gronden gegeven. Vanuit de Wro volgt een belangrijk 
principe, namelijk toelatingsplanologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder etc.) toegestaan 
om de functie die het bestemmingsplan bepaalt uit te oefenen. Dit houdt in dat:

1. de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aangewezen 
bestemming ook daadwerkelijk te realiseren, en;

2. de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven bestemming (de 
overgangsregels zijn hierbij mede van belang). 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebouwing 
(omgevingsvergunning voor het bouwen) en regels voor het verrichten van 'werken' (omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden).

Een bestemmingsplan regelt derhalve het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en 
gebouwen); 

en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor:

1. het bebouwen van de gronden;
2. het verrichten van werken (aanleggen). 

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk beleid, maar het is niet 
het enige instrument. Andere wetten en regels zoals bijvoorbeeld de Woningwet, de Monumentenwet 
1988, de Algemeen Plaatselijke Verordening, de Wet Milieubeheer, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de bouwverordening zijn ook erg belangrijk voor het uitvoeren van het ruimtelijk beleid. 
Via overeenkomsten kan de gemeente met betrokken partijen aanvullende afspraken maken voor zover dat 
niet via het bestemmingsplan geregeld kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zeker stellen dat 
bepaalde activiteiten ook werkelijk verricht worden om zo het toelatingskarakter van een bestemmingsplan 
aan te scherpen. 

7.2  Onderdelen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen. Dit zijn de toelichting, de planregels en de verbeelding 
(plankaart). 
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7.2.1  De toelichting

De toelichting wordt opgesteld volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hier staat, in 
het kort, dat in de toelichting verslag gedaan moet worden van de gemaakte keuzes in het plan. Voor een 
ontwikkelingsgericht plan vraagt dat een andere motivatie dan voor op beheer gerichte plannen (een plan 
kan ook zowel ontwikkelingsgericht zijn voor het ene deel en voor een ander deel beheergericht). Ook 
moet ingegaan worden op het aspect water, de afstemming met andere overheden (indien nodig), het 
onderzoek voor zover nodig voor de uitvoerbaarheid, de wijze waarop inspraak is verricht (indien nodig). Als 
er bij het bestemmingsplan een milieu-effect rapport is gemaakt hoeft niet ingegaan te worden op 
monumentale en/of andere waarden in het plangebied noch de milieukwaliteit in het gebied, want dat 
gebeurt in dat geval in het milieu-effect rapport. Via de toelichting wordt zo inzicht gegeven in de twee 
eisen uit artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Centraal in de toelichting moet staan waarom de functies als opgenomen op de plankaart, met de 
bijhorende regels, de mogelijkheden bieden en waarom dit past op die locatie. 

Bijlagen bij de toelichting:

Bij de toelichting kunnen bijlagen opgenomen zijn. Die bijlagen maken een onlosmakelijk onderdeel uit van 
het bestemmingsplan zelf. Omdat ze een onlosmakelijk onderdeel zijn van het bestemmingsplan kan de 
toelichting zelf kort van tekst blijven omtrent het desbetreffende onderwerp. Hierdoor blijft de toelichting 
zelf kort en daarmee leesbaar. Algemene beleidsdocumenten hoeven vanwege het algemeen geldende 
karakter niet als bijlage opgenomen te worden bij het bestemmingsplan. Denk aan verschillende sectorale 
beleidsdocumenten als ook structuurvisies. Een toelichting moet, voor zover het beleidsstuk relevant is 
voor het plan, aangeven wat de relatie is tussen het bestemmingsplan en dat beleidsdocument. 

7.2.2  De planregels

De planregels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken:

1. Inleidende regels: 
In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de planregels worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt 
om een eenduidige uitleg en toepassing van de planregels te waarborgen. Deze begrippen zijn soms 
erg belangrijk voor een goed inzicht in de gebruiksmogelijkheden. Ook is de wijze waarop gemeten 
moet worden bij het toepassen van de regels (artikel 2) bepaald;

2. Bestemmingsregels: 
In dit hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische 
volgorde. Als er voorlopige bestemmingen, nog uit te werken bestemmingen en/of 
dubbelbestemmingen zijn, worden die ook in alfabetische volgorde, achter de bestemmingsregels 
opgenomen. Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de 
bestemmingsomschrijving, vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Aansluitend volgen de (mogelijke) 
afwijkingsmogelijkheden met betrekking tot de bouw en/of het gebruik. Ten slotte zijn (eventuele) 
omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden opgenomen, aangevuld met mogelijke wijzigingsbevoegdheden. Belangrijk om te 
vermelden is dat naast de bestemmingsregels ook in andere regels relevante informatie staat die 
mede gelezen en geïnterpreteerd moeten worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld van hetgeen is 
geregeld;

3. Algemene regels: 
In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen karakter die gelden voor het hele plan. 
Deze moeten daarom altijd goed gelezen worden voordat op basis van de bestemmingregels 
interpretaties worden verricht. Voorbeelden van algemene regels zijn de anti-dubbeltelregel, algemene 
procedurebepalingen maar ook regels met betrekking tot mogelijke binnenplanse afwijkingen (een 
binnenplanse afwijking is, zoals het woord het al zegt, een afwijkingsmogelijkheid van de regels in het 
bestemmingsplan zelf, dit in tegenstelling tot 'buitenplanse' afwijkingen). In de algemene regels 
kunnen erg belangrijke bepalingen zijn opgenomen;

4. Overgangs- en slotregels: 
In het laatste hoofdstuk wordt het overgangsrecht geregeld en wordt bepaald hoe het 
bestemmingsplan heet (de slotregel). 
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Bijlagen bij de regels:

Bij de regels kunnen bijlagen opgenomen zijn. Die bijlagen maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de 
regels. 

7.2.3  De verbeelding

Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven met daarbij andere bepalingen zoals 
gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken, etc.. Via de bijhorende regels in de planregels 
wordt bepaald wat hier wel en niet is toegestaan.

De verbeelding wordt ook wel plankaart genoemd. Dan wordt hetzelfde bedoeld. Belangrijk te weten is dat 
een digitaal bestand (een '.gml-bestand') leidend is. Dat digitaal bestand bepaalt waar welke bestemming 
ligt en waar welke aanduidingen etc.. Een afgeleide van dat digitale bestand is bijvoorbeeld een 
'.pdf-bestand' of een papieren (analoge) verbeelding. Bij twijfel over een '.pdf-bestand' of een papieren versie 
van de verbeelding geeft het digitale bestand de juridische doorslag. 

7.3  Dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 
planregels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide 
planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de 
bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik 
gekoppeld.

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De 
toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten 
en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting 
van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.

7.3.1  Bijzonderheden in dit bestemmingsplan

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:

'Agrarisch - 1' waarbinnen het agrarisch bedrijfsperceel is gesitueerd. 
'Bos - Natuur' ten behoeve van het aan te leggen erfbos
'Waarde - Essen', dubbelbestemming voor het beschermen van landschapswaarden.

Voor de regeling zijn de regels uit het geldende bestemmingsplan overgenomen. Om te waarborgen dat 
het landschapsplan wordt uitgevoerd is een voorwaardelijk verplichting opgenomen in artikel 3.4.2.. Het 
plan is enkel uitvoerbaar indien is aangetoond dat er geen significant negatieve effecten zijn te verwachten 
op Natura 2000. Om dit te garanderen is de bedrijfsomvang van de rundveehouderij vastgelegd in de regels 
van dit plan.

7.3.2  Regels ten aanzien van parkeren

In het bestemmingsplan zijn planregels opgenomen ten behoeve van het parkeren, het laden en het 
lossen. Als fundament zijn de voormalige bepalingen van de bouwverordening gebruikt. Het voortborduren 
op de bepalingen van de bouwverordening heeft als voordeel dat hierover veel jurisprudentie is. De 
opvattingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn bekend. Toegevoegd is het 
gebruik. De eisen voor het parkeren/laden/lossen gelden dus niet alleen meer voor bouwen. Bij een 
gebruiksverandering moet er ook sprake zijn van voldoende parkeerruimte en laad- en losruimte.

Parkeren op eigen terrein 
Elke initiatiefnemer van een plan is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van zijn eigen 
parkeervoorzieningen. Een nieuw initiatief (uitbreiding, nieuwbouw of functiewijziging) mag geen 
onaanvaardbare problemen veroorzaken in de omgeving. Dit betekent dat in beginsel de parkeerbehoefte 
op eigen terrein moet worden gerealiseerd. Aanvragers van een omgevingsvergunning zullen bij de 
aanvraag moeten aantonen hoeveel parkeerplaatsen er op eigen terrein worden gerealiseerd. Indien er op 
het eigen terrein onvoldoende parkeerruimte is en initiatiefnemer gebruik wil maken van de 
afwijkingsmogelijkheid, zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat sprake van bijzondere omstandigheden 
dan wel dat op een andere wijze in de parkeerruimte wordt voorzien.
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Bepalen parkeerbehoefte 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte vormen de gemeentelijke parkeernormen in het gemeentelijk 
beleid de leidraad. Het betreffen de gemeentelijke parkeernormen die gelden op het moment van 
besluitvorming van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Indien er geen omgevingsvergunning 
vereist is, dan zijn de gemeentelijke parkeernormen bepalend die gelden op het moment dat de 
gebruiksverandering feitelijk plaatsvindt.

Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen wordt aan het eind van de berekening afgerond naar 
boven. Reden hiervoor is dat bij afronding naar beneden het aantal aan te leggen parkeerplaatsen niet 
overeenkomt met de totale parkeerbehoefte.

In de parkeerregeling is een zogenoemde 'dynamische verwijzing' opgenomen. Als de beleidsinzichten 
met betrekking tot parkeren gedurende de looptijd van het bestemmingsplan wijzigen en dit in de 
parkeernota wordt vastgesteld, kan er in het vervolg bij aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwen 
aan dit nieuwe beleid wordt getoetst (ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2837).

Afmetingen parkeerplaatsen 
Voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen moet uit worden gegaan van standaardmaten. Zo geldt 
er een andere afmeting voor een haakse en gestoken parkeerplaats dan voor een parkeerplaats bestemd 
voor langs parkeren. De breedte van het parkeervak moet bij haaks en gestoken parkeren minimaal 2,50 
meter zijn en bij langs parkeren minimaal 2,00 meter. De lengte (diepte) van het parkeervak moet bij 
haaks en gestoken parkeren minimaal 5,00 meter zijn en bij langs parkeren minimaal 5,50 meter. Indien 
de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld verhouding rijbaanbreedte met de breedte van 
de opstelplaats), kan door middel van een omgevingsvergunning worden afgeweken van de afmetingen.

Er dient sprake te zijn van bruikbare parkeerplaatsen. Dit betekent dat de ruimte om de parkeerplaats te 
kunnen bereiken wel reëel moet zijn en dat de afstanden tussen parkeerplaatsen onderling en tussen 
parkeerplaatsen en gebouwen voldoende moet zijn om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de 
parkeerplaatsen. Bij publieke voorzieningen geldt dat voldoende parkeerplaatsen voor minder valide 
gebruikers moeten worden aangelegd. Het betreft hier de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Laden en lossen 
Het laden en lossen dient net zoals bij het parkeren in beginsel op eigen terrein plaats te vinden. 
Aanvragers van een omgevingsvergunning zullen bij de aanvraag moeten aantonen of er voldoende laad- en 
losruimte op eigen terrein wordt gerealiseerd. Indien er op het eigen terrein onvoldoende laad- en losruimte 
is en initiatiefnemer gebruik wil maken van de afwijkingsmogelijkheid, zal de initiatiefnemer moeten 
aantonen dat er sprake van bijzondere omstandigheden dan wel dat op een andere wijze in de laad- en 
losruimte wordt voorzien. Het bepalen van de benodigde laad- en losruimte is zodanig casuïstisch dat 
hiervoor geen gemeentelijke normen zijn vastgesteld. Het betreft maatwerk.

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.3 van het Bro.
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Hoofdstuk 8  Procedure

8.1  Vooroverleg

Het plan is in het kader van het vooroverleg voorgelegd aan de provincie Overijssel. De provincie heeft 
geoordeeld dat het plan niet in strijd is met het provinciaal ruimtelijk beleid.

8.2  Zienswijzen

In het kader van de procedure is eenieder tijdens de terinzagetermijn in de gelegenheid gesteld 
zienswijzen op het plan in te dienen. Het ontwerpplan heeft ter inzage gelegen van 2 september 2016 tot 
en met 13 oktober 2016. Gedurede deze termijn is één reactie ontvangen. Dit betrof een pro forma 
zienswijze. De gemeente heeft indiener vervolgens een termijn gesteld om de gronden aan te vullen. Deze 
termijn is op verzoek van indiener en initiatiefnemer verlengd. Op 30 november 2016 is de zienswijze 
ingetrokken.

In reactie op de kennisgeving van de terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan heeft de provincie 
ambtelijk laten weten dat het plan voor hen geen reden heeft geboden om GS te adviseren een zienswijze 
in te dienen.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Landschappelijk inrichtingsplan
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Bijlage 2  Bouwhistorische verkenning
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Bouwhistorische verkenning / waardestelling 

Voormalig bakhuis/ schuur erve Kaamps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Buro Anno 1998, Restauratie, Ontwerp en Bouwhistorisch onderzoek              juli 2016 



Bouwhistorische verkenning  Bakhuis/schuur Vliegveldstraat 4 Deurningen   

Buro Anno 1998            Restauratie en Ontwerp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever:   Dhr. Herbert Nijland 
     Vliegveldstraat 4A 
     7561AT Deurningen 
 
 
 
 
Onderzochte object:   Voormalig bakhuis/ schuur 
     Vliegveldstraat 4 
     Deurningen 
 
 
 
 
Onderzoek verricht door:  Buro Anno 1998, Restauratie & Ontwerp 
     Philip Heitkamp 
     Wilhelminastraat 160 
     7573 AK Oldenzaal 
     info@anno1998.nl 
     www.anno1998.nl 
     06-12794245 
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Inleidend 
 
Het erve  Kaamps  is een oud boerenerf dat aan de rand van Deurningen is gesitueerd en 
reeds vermeld staat  in het Schattingsregister van 1475 ( Belastingregister waarin alle oudste 
gewaarde erven genoemd staan). Hetgeen  aan geeft dat we hier  met een oud  
middeleeuws erf te maken hebben. 
Zoals op veel oude Twentse erven heeft op erve Kaamps de tijd ook niet stil gestaan en 
hebben de oude vakwerkboerderijen  en schuren plaats gemaakt voor nieuwere boerderijen 
en bijbouwen welke inmiddels ook al weer 100 tot 150 jaar oud zijn. 
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Erve Kaamps (Camphus) 
 
 

 
Schattingsregister 1475 marke Deurningen 
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Huidige gebouwen 
 
Helaas is rond 1949 de oude boerderij op het erf door brand verwoest. 
De huidige boerderij is in 1950 herbouwd. 
De oudste gebouwen die we nu nog op het erf aantreffen zijn de grote vee/hooischuur en 
het voormalige  bakhuis/veeschuur. 
De overige gebouwen op het erf zijn allen relatief jong. 

 
 
 

 
In 1950 herbouwde boerderij 

 
De herbouwde boerderij is opgetrokken met een baksteen die qua kleur goed aansluit bij het 
oude naast gelegen bakhuis. Deze boerderij is grotendeels opgebouwd met spouwmuren. De 
traditionele indeling van stal/deel en voorhuis zijn nog duidelijk aanwezig. Waar in de jaren 
'50 de koeien en enkele paarden stonden is op de deel  nu de kaaswinkel gesitueerd. 
Tegenover de boerderij staat de oude veeschuur die vermoedelijk gebouw is tussen 1850 en  
1900. 
De gebruikte soort baksteen is duidelijk anders als die van de boerderij en het bakhuis. Deze 
veeschuur is in de loop der tijd verbouwd en heeft een nieuwe bestemming gekregen die 
past bij de huidige tijd.  
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Oude veeschuur op het erf  
 
 
 

Het voormalige bakhuis 
 
Naast de boerderij (1950) waar ooit een veel oudere boerderij heeft gestaan vinden we nog 
een schuur die  op erve Kaamps altijd het bakhuis werd genoemd. 
De plek van bakhuizen op Twentse erven was ook doorgaans voor of naast het voorhuis van 
de boerderij. 
De  oudste bakhuizen in Twente die we kennen waren opgebouwd uit een houten vakwerk 
constructie met lemen wanden. 
De bakhuizen cq. kookhuizen van de periode daarna werden steeds meer geheel uit 
baksteen opgebouwd. Helaas treffen we geen schoorsteen meer aan op dit gebouw. 
De functie van dit soort gebouwen veranderde gaande weg geregeld. 
Zo zien we bij dit gebouw zowel een raamopening die bij  de functie van bak- kookhuis past 
als staldeuren in de zijgevel die bij een veeschuur passen. 
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Bakhuis/ kookhuis naast boerderij 

 
 
Dit bijgebouw kan mogelijk beide functies hebben gehad. 
Dat we hier met een redelijk oud en fraai bewaard gebleven gebouw te maken hebben is te 
zien aan het metselwerk en voegwerk en de uitvoering van de deur- en raamkozijnen. 
 
Aangetroffen gevels:   steens metselwerk  
Metselverband:  kruisverband uitgevoerd 
Voegwerk:   Snijvoeg 
Steenformaat:   Waalformaat bezand 
Houtzwaarte kozijnwerk: 65 x 150 
Deuren:   Opgeklampt met staande kraaldelen 
Stalramen:   Gietijzer 
Kapconstructie:  Gordingkap 
Dakbedekking:  Golfplaten (voorheen pannendak) 
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linker zijgevel met staldeurtjes 
 

 
Bak- kookhuis met zijraam van bak/kookhuis gedeelte 
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Entree bakhuis/kookhuis                Hooiluik voorgevel 

                
Geprofileerd deurkozijn rechter zijgevel              achtergevel 
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Geprofileerde windveer met gordingklossen 
 

 
Stalraampje zijgevel 
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Foto boerderij en bakhuis jaren '60 
 

Gelet op de uitstraling van het voormalige bak/kookhuis  als geheel en de detaillering van 
kozijnen, deuren, ramen, windveer voorzijde, het metselverband en de aanwezige 
snijvoegen is het aan te nemen dat dit bijgebouw uit de periode van tussen 1850 en 1900 
dateert. 

 
Conclusies en aanbevelingen 
 
Samen met de grote veeschuur tegenover de boerderij zijn dit dus de oudst bewaard 
gebleven gebouwen op dit van oorsprong middeleeuwse erf. 
Bijgebouwen hebben vaak een onderschikte functie op boerenerven. 
Ze geven echter een waardevol beeld van de kleinschaligheid en verschillende functies die 
gebouwen hadden in het verleden. 
Zo geldt dit zeker ook voor dit voormalige bak/kookhuis op erve Kaamps. 
Het gebouw is cultuurhistorisch van waarde en van waarde voor het erf  met boerderij en 
bijgebouwen als geheel. 

 
Het verdient dan ook aanbeveling om dit voormalig bak-kookhuis te behouden en te 
herstellen. 
Zo zou het golfplaten dak vervangen moeten worden door een pannendak met rode of 
zwarte 'Mulden' -pannen. 
Tevens  zou de  topgevel aan de achterzijde weer origineel moeten worden gemaakt zonder 
damwandprofiel (zie oude foto) 
Het zou fraai zijn om de stalraampjes weer zichtbaar te maken en te  voorzien van 
gematteerd glas. 
Ook het metselwerk en stucwerk  van het trasraam zouden weer moeten worden hersteld. 
 
 
Philip Heitkamp 
Oldenzaal, 28 juli 2016 
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Casco Noordoost Twente - 1 - 

De heer H.J.M. Nijland 

Vliegveldstraat 4a, Deurningen 

Gemeente Dinkelland 

 

Casco beoordeling 

Auteur: 

Kwaliteitsborging: 

Versie: 

Rapportnummer: 

Datum: 

 

Annemarie Kamerling 

Eibert Jongsma 

Definitief 

DNK-016 

16-07-2015 

 

  



 

 

 



 

 

Casco Noordoost Twente - 3 - 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 5 

1.1 Advies landschap 5 

2 Beoordeling 7 

2.1 Casco aanvraag 7 

2.2 Economisch belang 8 

2.3 Beoordeling landschap 9 

2.4 Conclusie beoordeling landschap 14 

2.5 Compensatievoorstel en kwalitatieve beoordeling 15 

3 Beoordeling Landschap Overijssel 19 

 

 

 



 

 

Casco Noordoost Twente - 4 - 



 

 

Casco Noordoost Twente - 5 - 

1 Inleiding 

Binnen de casco benadering Noord-Oost Twente (NOT) kunnen particuliere eigenaren 

van landschapselementen een individuele of een gebiedsaanvraag indienen om een 

landschapselement te verwijderen en ergens anders te compenseren.  

 

Reguliere casco aanvragen worden door de gemeente beoordeeld en goedgekeurd 

dan wel afgewezen. Het gaat dan om onderstaand type aanvragen: 

- Aanvragen voor het verwijderen van landschapselementen die op de cascokaart 

zijn aangemerkt als ‘geen onderdeel casco’; 

- Aanvragen met afwijking van compensatie, compensatie op een andere locatie 

dan staat aangegeven op de cascokaart. 

Afwijkende casco aanvragen dienen te worden voorzien van een onafhankelijk 

landschappelijk advies. Het gaat dan om onderstaand type aanvraag: 

- Aanvragen met het verzoek tot het verwijderen van een casco element (op de 

cascokaart aangemerkt als ‘onderdeel casco’).  

 

Voorwaarde voor het verder in beoordeling nemen van een afwijkende casco 

aanvraag is dat de aanvraag uitgaat van een sterk economisch  belang. Er moet 

sprake zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf en er moet sprake zijn van een 

huiskavel, welke door verwijdering van de aangevraagde elementen vergroot wordt. 

1.1 Advies landschap 

Dhr. Nijland heeft een afwijkende casco aanvraag ingediend. Deze rapportage geeft 

een beschrijving van de onafhankelijke landschappelijke beoordeling van deze 

aanvraag.
1
 

 

Dit onafhankelijk advies is gemaakt op basis van de Methodiek Beoordeling 

Landschap.
2
 Deze methodiek is afgeleid van een reeds bestaande 

beoordelingssystematiek, de Waarderingssystematiek landschapselementen voor 

veldselectie.
3
 Deze laatste systematiek is al meerdere malen ingezet om een 

objectieve beoordeling te geven over de ecologische en landschappelijke kwaliteit 

van landschapselementen. 

 

 

 

 
1
 Landschap Overijssel stuurt dit onafhankelijk landschappelijk advies naar de initiatiefnemer met een 

afschrift aan de betreffende gemeente. Indien bij de provincie een ontgrondingsvergunning dient te worden 

aangevraagd, behoort het landschappelijke advies ook onderdeel uit te maken van deze aanvraag. 
2
 Landschap Overijssel, 2012. 

3
 Landschap Overijssel, 2011. 
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2 Beoordeling 

2.1 Casco aanvraag 

De casco aanvraag betreft een bosperceel aan de Vliegveldstraat 4a, die deels 

verwijderd zal moeten worden voor een wijziging (uitbreiding) van de bedrijfsopzet. 

 

 

 

Figuur 1 laat zien welk deel van het bosperceel verwijderd moet worden, welke 

beplanting bestaand is (bosperceel en knotbomenrij) en waar compensatie wordt 

voorgesteld. 

 

Figuur 2 laat de cascokaart van deze locatie zien. Het bosperceel is onderdeel van  

het casco. Het bosperceel valt binnen het kampenlandschap en zal als zodanig 

meegenomen worden in de beoordeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Casco aanvraag dhr. Nijland 
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Figuur 2 Cascokaart Vliegveldstraat 4a Deurningen 

 

2.1.1 Afmetingen aanvraag 

Door de aanvrager is het element ingediend als houtsingel van 50 bij 25 meter. In het 

veld bleek het te verwijderen element een bosperceel van een grotere oppervlakte. 

Op basis van GIS is door Landschap Overijssel bepaald welke afmeting het te 

verwijderen bosperceel heeft volgens de opgestelde richtlijnen.
4
 

 

Het bosperceel heeft volgens GIS-meting een oppervlakte van 2.190 m
2
. 

 

2.1.2 Ecologische toetsing 

Voor het verwijderen van een deel van het bosperceel is een ecologische toetsing 

noodzakelijk. Door DLV (adviseur in deze van dhr. Nijland) werd bij de casco aanvraag 

aangegeven dat het voornemen is een quickscan flora en fauna uit te voeren zodra 

de plannen voldoende zijn uitgewerkt. 

2.2 Economisch belang 

Zoals ook in het begin van deze rapportage genoemd moet een casco aanvraag 

uitgaan van een sterk economisch  belang. Er moet sprake zijn van een volwaardig 

agrarisch bedrijf en er moet sprake zijn van een huiskavel, welke door verwijdering 

van de aangevraagde elementen vergroot wordt.  

 
4
 Richtlijnen objectivering casco NOT, Landschap Overijssel, 2012 
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In deze aanvraag is sprake van een volwaardig agrarisch bedrijf. Er is geen sprake van 

een huiskavel (grasland) welke door verwijderen van het element  wordt vergroot. 

Wel draagt het verwijderen en compenseren van dit element direct bij aan het 

economisch welzijn van het bedrijf. 

2.3 Beoordeling landschap 

Via een gestandaardiseerd methodiek is de casco aanvraag beoordeeld. Binnen de 

landschapsbeoordeling wordt per element gekeken naar het elementtype, het 

landschapstype, de landschappelijke waarde, cultuurhistorische waarde, ecologische 

waarde, belevingswaarde en bedreigingen. Voor ieder facet krijgt het 

landschapselement een totaalscore van 1 (laag), 2 (gemiddeld) of 3 (hoog). De 

eindbeoordeling is gebaseerd op de gemiddelde score uit deze facetten. 

2.3.1 Elementtype en landschapstype 

Zoals eerder genoemd gaat de casco aanvraag over het verwijderen van een deel van 

een bosperceel. Volgens de cascobenadering
5
 is in dit geval sprake van een 

geriefhoutbosje. Het bosperceel behoort tot het kampenlandschap. Dit 

landschapstype is opgenomen in de cascobenadering  met een compensatiefactor 

1,5. Het bosperceel zal dan ook op basis van dit landschapstype beoordeeld worden 

wat betreft landschappelijke waarde, zie paragraaf 2.3.2. 

 

2.3.2 Landschappelijke waarde 

Om de landschappelijke waarde van de elementen te beoordelen is gekeken naar de 

belangrijkste kenmerken van het kampenlandschap: 

• Kleinschalig landschap, grote reliëfverschillen op kleine afstand (steilranden); 

• Nat-droog verschillen op korte afstand; 

• Onregelmatige blokverkaveling; 

• Houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes; 

• Monumentale en ecologisch waardevolle beplanting; 

• Afwisselend grondgebruik; 

• Dicht netwerk historische bebouwing/erven. 

 

Het bosperceel levert een gemiddelde bijdrage (score 2) aan het kampenlandschap, 

onder andere omdat het perceel bij het kleinschalig landschap past en duidt op 

afwisselend grondgebruik, zie Figuur 3. 

 

 
5
 Casco benadering Noordoost-Twente, Alterra, 2012 
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Figuur 3 Het bosperceel draagt bij aan de kleinschaligheid van het landschap 

2.3.3 Cultuurhistorische waarde 

De cultuurhistorische waarde van het bosperceel wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door beoordeling van de landschappelijke waarde naar aanleiding van de 

belangrijkste kenmerken van het landschapstype. Ook de leeftijd van het element 

speelt echter een rol. 

 

Het bosperceel is naar schatting zo’n 80-100 jaar oud, mogelijk zelfs ouder. Aan de 

vele klimop in de bomen is te zien dat het in ieder geval gaat om oude bosgrond, zie 

Figuur 4. Dit levert een score 3 op, dit staat voor een hoge cultuurhistorische waarde. 
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Figuur 4 De vele klimop in de bomen duidt op oude bosgrond 

2.3.4 Ecologische waarde 

De ecologische waarde wordt bepaald door te kijken naar het directe en het indirecte 

groene netwerk waar het element al dan niet onderdeel van uitmaken. Dus of het 

element direct en al dan niet indirect verbonden is met andere elementen. Daarnaast 

wordt gekeken naar de aanwezige en potentiële habitatwaarde voor dier- en 

plantensoorten die gebruik maken van het Noordoost Twentse cultuurlandschap.
6
 

Voor de huidige habitatwaarde wordt gekeken in hoeverre deze dier- en 

plantensoorten in de afgelopen 10 jaar zijn aangetroffen in of dichtbij het element. 

Voor de potentiële habitatwaarde wordt een inschatting gemaakt in hoeverre het 

element potentieel geschikt is voor diverse plant- en diersoorten. Tabel 1 laat de 

ecologische beoordeling van het bosperceel zien. De huidige habitatwaarde is relatief 

laag, hoewel de locatie ecologisch wel potentie heeft. Het bosperceel is direct wel 

verbonden met de knotbomenrij richting de Vliegveldstraat, maar is indirect niet 

verbonden met een groter netwerk. 

 

 

 

 
6
 De lijst van Noordoost Twentse dier- en plantensoorten is samengesteld door Mark Zekhuis, ecoloog 

Landschap Overijssel. De lijst is onderdeel van de Methodiek Beoordeling Landschap Casco Noord-Oost 

Twente, Landschap Overijssel, 2012. 
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Elementtype Huidige 

habitatwaarde 

Netwerk- 

waarde 

Potentiële 

habitatwaarde 

Eindscore 

Geriefhoutbosje 1 2 2 2 

Tabel 1 Ecologische beoordeling per element (waardering: 1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog) 

 

De eindscore wordt door middel van wegingsfactoren bepaald. De weging voor de 

habitatwaarde is 3x, voor de netwerkwaarde is dit 2x en voor de potentiële 

habitatwaarde is dit 1x. De ecologische waarde komt daarmee gemiddeld op score 2 

uit, een gemiddelde ecologische waarde. 

 

2.3.5 Belevingswaarde 

Voor beoordeling van de belevingswaarde van het element wordt gekeken naar 

verschillende niveaus. Beleving vanaf doorgaande wegen, beleving door wandelaars 

vanaf wandelpaden en beleving door fietsers vanaf fietspaden. Daarnaast wordt 

beoordeeld aan de hand van de uniciteit van een landschapselement (hoe uniek is 

het landschapselement voor zijn omgeving). 

 

Het bosperceel is goed beleefbaar vanaf de autoweg en het fietspad. Een echt 

wandelpad ligt niet in de buurt. Daarnaast is sprake van een gemiddelde score m.b.t. 

de uniciteit van het bosperceel, het landschap is verder bijzonder afwisselend. De 

totaalscore voor de beleefbaarheid van het bosperceel komt daarmee op een 

gemiddelde score uit (score 2). 

 

2.3.6 Bedreigingen 

Hoe sterker een element bedreigd is, hoe hoger deze scoort, om moedwillig 

bedreigen van landschapselementen niet in de hand te werken. Tevens kan hiermee 

het goed beheren van landschapelementen worden ‘beloond’, doordat deze een 

lagere score krijgen (hoe hoger de score, hoe lager de kans dat een element een 

positief advies ontvangt en verwijder mag worden). 

 

Het bosperceel kan gezien worden als behoorlijk bedreigd (score 3), zie  

 

Figuur 5. Al langere tijd is geen dunning uitgevoerd in het bos en er ligt veel rommel 

(o.a. pallets en snoeiafval) in de randen van het bosperceel. Daarnaast zijn veel 

(half)dode bomen te zien in het bosperceel. 
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Figuur 5 Rommel, snoeiafval, dode bomen en geen onderhoud maken het bosperceel bedreigd 
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2.4 Conclusie beoordeling landschap 

De in paragraaf 2.3 genoemde scores komen uit op de totaalscores zoals te zien in 

Tabel 2. 
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Geriefhoutbosje Kampen 2 3 2 2 3 2 

Tabel 2 Totaalscore geriefhoutbosje 

 

Bij een totaalscore van 2 is het advies dat het element verwijderd mag worden, mits 

door compensatie de nieuwe situatie duidelijk winst oplevert ten opzichte van de 

huidige situatie. 

 

Meerwaarde (winst) t.o.v. de huidige situatie kan verkregen worden door te 

compenseren… 

… door middel van een hoogwaardiger type landschapselement; 

… in een hoogwaardiger landschapstype; 

… zodat twee bestaande casco-elementen verbonden worden; 

… door middel van een langer element; 

… door ecologisch duidelijk meerwaarde te creëren. 

 

Specifiek voor deze locatie levert het duidelijk meerwaarde op om het deel van het 

bosperceel dat blijft staan te verbinden met de andere grote bospercelen in de 

omgeving. 

 

Bij compensatie moet in ieder geval worden voldaan aan het cascobeleid 

(compensatiefactor, elementtype en landschapstype). 

 

2.4.1 Compensatieplicht 

In Tabel 3 staat de compensatieplicht vermeld voor het verwijderen van een deel van 

het bosperceel, zoals weergegeven in Figuur 1. De compensatiefactor behorend bij 

het kampenlandschap is 1,5, zoals ook eerder in deze beoordeling vermeld.
7
 

 

 

 

 

 

 

 
7
 Casco benadering Noordoost-Twente, Alterra, 2012 
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Tabel 3 Compensatieplicht 

 

Compensatie kan plaatsvinden door aanplant van eenzelfde type landschapselement 

of door aanplant van een landschapselement met hogere waarde. Waardering van 

de landschapselementen binnen de cascobenadering
8
, van hoog naar laag: 

- Houtwal 

- Houtsingel 

- Geriefhoutbosje 

- Bomenrij 

 

Met betrekking tot het landschapstype kan compensatie plaatsvinden in hetzelfde 

landschapstype of een landschapstype met een hogere waarde. Waardering van de 

landschapstypen binnen de cascobenadering
9
, van hoog naar laag: 

- Essen, maten en flieren, Dinkeldal 

- Kampen 

- Veenontginning 

- Broekontginning en heideontginning 

2.5 Compensatievoorstel en kwalitatieve beoordeling 

De landschappelijke beoordeling van Landschap Overijssel richt zich in principe alleen 

op het beoordelen van te verwijderen elementen, dit is een uitgebreide, cijfermatige 

beoordeling. Indien ook een compensatievoorstel wordt gedaan, wordt deze ook kort 

meegenomen in de beoordeling. Hieronder volgt de uiteenzetting van het 

compensatievoorstel en een kwalitatieve beoordeling hiervan. 

 

2.5.1 Compensatievoorstel 

Als compensatie wordt aanplant voorgesteld zoals aangegeven op de kaart van DLV, 

algemeen adviseur met betrekking tot de plannen tot bedrijfsuitbreiding, zie Figuur 1. 

De nieuw aan te planten bospercelen hebben een oppervlakte van 360 m2 en 1.292 

m2. De totale compensatieoppervlakte komt hiermee op 1.652 m2. 

 

Dhr. Nijland deelde mondeling een tweede compensatievoorstel mee tijdens het 

veldbezoek in het kader van de casco beoordeling. Hij noemde als optie het 

aanleggen van een robuuste houtwal tussen het gedeelte van het bosperceel dat niet 

gekapt wordt en de bospercelen ten westen daarvan achter tuincentrum Borghuis, 

zie Figuur 6. De lengte tussen deze houtopstanden is 200 m. In het 

objectiveringsdocument
10

 horende bij de casco beoordeling staat aangegeven dat 

een robuuste houtwal zeker 5 meter breed is. Met deze breedte zal dit 

compensatievoorstel op een totale oppervlakte komen van 1.000 m2. 

 

 
8
 Casco benadering Noordoost-Twente, Alterra, 2012 

9
 Casco benadering Noordoost-Twente, Alterra, 2012 

10
 Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente, Landschap Overijssel, 2012 

Elementtype Oppervlakte Compensatieplicht 

Geriefhoutbosje 2.190 m2 3.285 m2 
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In een latere mailwisseling (d.d. 15-07-2015) gaf dhr. Nijland aan dat dit tweede 

compensatievoorstel geen optie bleek. De grond langs de sloot is gedraineerd, deze 

drains zouden door aanplant van een houtwal slecht bereikbaar zijn om door te 

spuiten en mogelijk verstopt raken door wortel doorgroei. 

 

Een derde mogelijkheid die dhr. Nijland opperde was het extra aanplanten van bos 

naast de nu ingetekende nieuwe aanplant (richting het bosperceel achter 

tuincentrum Borghuis). 

 

Voor de compleetheid van deze rapportage worden alle drie de voorstellen wel 

behandeld hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Locatie aan te leggen robuuste houtwal in compensatievoorstel 2 

 

2.5.2 Beoordeling compensatievoorstel 

In Tabel 4 wordt de oppervlakte, het elementtype en het landschapstype van het 

compensatievoorstel beoordeeld. Wanneer een element verwijderd en 

gecompenseerd kan worden, moet rekening gehouden worden met de 

compensatiefactor, deze is voor dit bosperceel 1,5 (kampenlandschap). 

 

Tabel 4 Beoordeling compensatievoorstellen (AKK = akkoord, O = onvoldoende) 

Locatie Elementtype Landshaps-type Oppervlakte 
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Voorstel 1 Geriefhoutbosje Kampen 1.652 m2 O AKK AKK O 

Voorstel 2 Houtwal Kampen 1.000 m2 O AKK AKK AKK 

Voorstel 3 Geriefhoutbosje Kampen onbekend -- AKK AKK O 
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De eerste twee compensatievoorstellen zijn qua oppervlakte onvoldoende, voor het 

derde voorstel is dit onduidelijk. In een definitief compensatievoorstel zal moeten 

worden voldaan aan het te compenseren oppervlakte van 3.285 m2. 

 

In alle drie de compensatievoorstellen is het nieuwe elementtype  en het 

landschapstype waarin gecompenseerd worden akkoord. 

 

Het eerste en het derde compensatievoorstel bieden geen winst t.o.v. de huidige 

situatie. In dit voorstel wordt het huidige bos deels gekapt en enkele meters 

verderop aangeplant. In dat geval blijft de netwerkwaarde van het bos exact 

hetzelfde als in de huidige situatie. Bovendien kost het jaren voordat het bos weer 

dezelfde landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en belevingswaarde heeft 

als het huidige bos. 

 

Het tweede compensatievoorstel heeft duidelijk meerwaarde. In dit voorstel zorgt 

een nieuwe robuuste houtwal voor een koppeling tussen het huidige bosperceel en 

de omringende grotere bospercelen. Hiermee wordt de netwerkwaarde sterk 

vergroot. Daarnaast wordt door het omvormen van een vlakelement naar een 

verbindend lijnelement de ecologische waarde groter. Door het aanleggen van een 

wallichaam wordt bovendien landschappelijk en cultuurhistorisch veel waarde 

toegevoegd aan het gebied. 

 

In de spelregels voor compensatie van de cascobenadering
11

 wordt aangegeven: 

[…] Als een initiatiefnemer een singel compenseert in de vorm van een 

landschapselement met een wallichaam, dan is 1:1 compensatie voldoende […] 

 

Hieruit kan worden afgeleid dat bij het compenseren van een geriefhoutbosje d.m.v. 

een houtwal (compensatievoorstel 2) ook een 1:1 compensatie zou kunnen gelden. 

Helaas bleek dit compensatievoorstel geen optie. 

 
11

 Casco benadering Noordoost-Twente, Alterra, 2012 
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3 Beoordeling Landschap Overijssel 

Positief, mits… 

 

Landschap Overijssel adviseert positief ten opzichte van het verwijderen en 

compenseren van elementen uit onderstaande aanvragen, MITS door compensatie 

de nieuwe situatie duidelijk winst oplevert ten opzichte van de huidige situatie. 

 

In geval van een eindscore 2, welke het te verwijderen deel van het bosperceel heeft 

gescoord, moet compensatie duidelijk winst opleveren ten opzichte van de huidige 

situatie. Om een duidelijk meerwaarde te verkrijgen ten opzichte van de huidige 

situatie kunnen onderstaande tips helpen. 

 

 

De compensatievoorstellen (zie paragraaf 2.5) leveren op dit moment qua 

oppervlakte onvoldoende compensatie. Bovendien leveren het eerste en derde 

compensatievoorstel geen meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie. Over 

deze compensatievoorstellen adviseren wij dus niet positief. 

 

Het tweede compensatievoorstel, een robuuste houtwal tussen het huidige en een 

nabij bosperceel, levert duidelijk meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie. 

Deze meerwaarde wordt gecreëerd door het aanleggen van een hoogwaardig 

elementtype, door twee casco-elementen te verbinden en door een lijnelement aan 

te leggen (i.p.v. een vlakelement zoals het huidige bosperceel). Helaas is dit voorstel 

geen optie vanwege drains in de bodem. Indien dit voorstel verder zou worden 

uitgewerkt én daarmee voldoet aan de compensatieplicht qua oppervlakte, zou 

Landschap Overijssel hierin positief adviseren. 

 

TIPS voor het creëren van meerwaarde 

ten opzichte van de huidige situatie 
 

Meerwaarde kan verkregen worden door te compenseren… 

… door middel van een hoogwaardiger type landschapselement; 

… in een hoogwaardiger landschapstype; 

… zodat twee bestaande casco-elementen verbonden worden; 

… door middel van een langer element; 

… door ecologisch duidelijk meerwaarde te creëren. 
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Voor nieuw aan te leggen elementen wordt geadviseerd deze aan te leggen volgens 

de richtlijnen in het document Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente
12

. 

Daarnaast moet voldaan worden aan onderstaande voorwaarden. 

 

 

Voorwaarden 

 

Hieronder volgen een aantal voorwaarden waaraan in ieder geval voldaan moet 

worden bij compensatie: 

• De ecologische gevolgen van de kap van de houtwal en de bomenrij binnen 

deze aanvraag mogen niet strijdig zijn met de ecologische wet- en 

regelgeving die van toepassing is (Flora- en Faunawet, EHS en 

Natuurbeschermingswet). 

• Compensatie in het kader van de cascobenadering mag niet cumuleren met 

verplichten die voortvloeien uit verkregen bestemmingsplanruimte in het 

kader van de bedrijfsuitbreiding. 

• Compensatie in het kader van de cascobenadering mag niet cumuleren met 

plannen van het waterschap. 

• Indien mogelijk worden de compensatie elementen onder een Groene 

Blauwe Diensten contract gebracht, zodat de instandhouding geborgd is. 

 

 

 

 

Ter illustratie: de knotbomenrij tussen het bosperceel en de Vliegveldstraat 

 
12

 Landschap Overijssel, 2012. 
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
In opdracht van de heer H.J.M. Nijland is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Vliegveldstraat 4a te Deurningen.  
 
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsver-
gunning in verband met de geplande bouwaanvraag op het perceel. Het onderzoek heeft alleen 
betrekking op de plaats van de geplande nieuwbouw. 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwali-
teit van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het 
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit 
Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veld-
werk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 
2018”. 
 
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele 
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activitei-
ten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond wordt 
onderzocht. 

1.2. Opbouw 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• vooronderzoek         (hoofdstuk 2); 
• onderzoeksprogramma        (hoofdstuk 3); 
• bodemgegevens         (hoofdstuk 4); 
• metingen en chemische analyses       (hoofdstuk 5); 
• samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,  
 conclusies en aanbevelingen       (hoofdstuk 6). 
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2. VOORONDERZOEK 

2.1. Algemeen 
Ten behoeve van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd (NEN 5725). 
In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van het 
terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. 
Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydro-
logie en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een totaal-
beeld worden gevormd en conclusies worden getrokken over de afbakening van het geografi-
sche besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, 
de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en de te 
hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.  
 
De verzamelde informatie is opgesplitst in de volgende categorieën: 

o ligging en omgeving locatie (paragraaf 2.2) 
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3) 
o bodemonderzoek (2.4) 
o bodemkwaliteitskaart (2.5) 
o toekomstig gebruik (2.6) 
o financieel/juridisch (2.7) 
o bodemopbouw en geohydrologie (2.8)  
o onderzoekshypothese (2.9) 

 
Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 
• locatie-inspectie (d.d. 19 april 2016); 
• informatie opdrachtgever; 
• gemeente Dinkelland; 
• internetsite Provincie Overijssel (bodeminformatie); 
• internetsite bodeminformatie (www.bodemloket.nl); 
• Luchtfoto Google Earth; 
• Grondwaterkaart van Nederland; 
• Topografische Atlas van Nederland (2002); 
• www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden); 
• kadastralekaart. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn de internetsites van het bodemloket en van de 
provincie Overijssel geraadpleegd en zijn de beschikbare gegevens opgevraagd bij de gemeente 
Dinkelland. Tevens is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een locatie-inspectie uitgevoerd waar-
bij onder andere is gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag 
etc.), asbest op of in de bodem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  

2.2. Ligging en omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich ten zuiden van de dorpskern in de bebouwde kom van Deur-
ningen. De omgeving van de onderzoekslocatie betreft voornamelijk bouw- en /of weilanden 
(agrarisch gebied).  
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Vliegveldstraat 4a te Deurningen en is kadastraal bekend als 
Gemeente Weerselo, sectie N, nr. 1835 (Ged.). Voor een topografisch overzicht van de locatie 
en omgeving verwijzen wij naar de tekening in bijlage 1, een tekening van de locatie is weerge-
geven in bijlage 5. 
  



                                                              Rapport 16KL139 
 

5

2.3. Historisch en huidig gebruik 
De gehele locatie aan de Vliegveldstraat 4a te Deurningen heeft een oppervlakte van circa 9,5 
hectare. Het terrein is momenteel bebouwd met twee woningen met bijgebouwen, twee stallen, 
een kaasmakerij en kuilvoeropslagplaatsen. Het onbebouwde terreindeel rond de bebouwing is 
in gebruik als erf en grotendeels verhard met klinkers en beton. Het onderzoeksterrein bestaat 
uit twee deellocaties; een nieuwe schuur voor kaasopslag, kaasrijping en onderhoud (circa 2.000 
m2) en een nieuwe bedrijfswoning (maximaal 1.000 m2). De locatie van de nieuw te bouwen hal 
voor kaasrijping bevindt zich achter de stal en naast de kuilvoerplaat. De onderzoekslocatie van 
de nieuw te bouwen bedrijfswoning bevindt zich ten westen van de huidige woning. Het perceel 
is voorzover bekend alleen in gebruik geweest als melkrundveehouderij. Uit gegevens verkre-
gen van de gemeente Dinkelland en de internetsites van het bodemloket en de provincie 
Overijssel is gebleken dat over de aanwezigheid van onder- of bovengrondse opslagtanks of in 
het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend zijn.  
 
Op de locatie is, voor zover bekend, geen sprake van (voormalige) puntbronnen en zijn er geen 
gegevens bekend over eventuele uitgevoerde verdachte (bodembedreigende) activiteiten op het 
perceel die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater nadelig kunnen hebben 
beïnvloed. Uit de gegevens van de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel (bodem-
atlas) is gebleken dat de onderzoeksgebieden in een gebied vallen waar een kleine kans op de 
aanwezigheid van asbest is. 

2.4. Bodemonderzoek 
Op het kadastrale perceel, gelegen aan de Vliegtuigstraat 4a, is bij de provincie Overijssel een 
bodemonderzoek bekend. Boluwa Ecosystems BV heeft een verkennend bodemonderzoek, met 
rapportnummer 96016, uitgevoerd. Uit de gegevens van de Bodematlas van de provincie Over-
ijssel is gebleken dat het onderzoeksgebied voldoende is onderzocht en er geen aanvullend on-
derzoek noodzakelijk is. 

2.5. Bodemkwaliteitskaart 
Uit gemeentelijke informatie is gebleken dat de bovengenoemde locatie binnen de schone zone 
van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart ligt. Grond uit de gebieden met klasse ‘Schoon’ is 
vrij toepasbaar binnen het hele bodembeheergebied. 

2.6. Toekomstig gebruik van het terrein 
De bestemming van de onderzoekslocatie zal gewijzigd worden. Het voornemen is om een 
nieuwe bedrijfswoning en een nieuwe schuur ten behoeve van de opslag en rijping van kaas te 
realiseren. 

2.7. Financieel/juridisch 
Op het perceel hebben, voorzover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem 
verontreinigd is geraakt. 
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2.8. Regionale opbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Geohydrologische bodemopbouw 

 
Bodemlaag, formatie 

 
 

ligging 
(m-mv) 

 

 
 

bodemsamenstelling 

  
Deklaag: formatie van Pleistoceen, Twente en 

Drente 
0 - 20 zand met plaatselijk veen of leem 

1e watervoerend pakket: Kwartair, Moiceen en 
Delden 

20 - 26 zand 
Slecht doorlatende laag:Tertiair, Rupel < 26 klei en glauconiethoudende zanden 

   
 
Bodemopbouw 
Uit de bodemkaart van Nederland (Stiboka, kaartblad 28 Oost-29 Almelo-Denekamp) is af te 
leiden dat onderhavige locatie is gelegen in een gebied met eerdgronden welke zijn ontwikkeld 
in lemig fijn zand en/of zavel. Tevens zijn podzolen aanwezig met fijn zand (soms licht lemig). 
De grondwaterstroming van het freatisch grondwater wordt mogelijk beïnvloed door de aanwe-
zige waterlopen. 
 
De deklaag bestaat uit een zandgrond, met plaatselijk veen of leem zand binnen 20 m-maaiveld. 
In het gebied zijn verscheidene watervoerende pakketten te onderscheiden, die waarschijnlijk 
niet volledig afgesloten zijn door scheidende lagen. Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 20,3 
m+NAP. 

2.9. Onderzoekshypothese 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-
steld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bo-
demverontreiniging op de te onderzoeken locatie. 
 
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “niet-verdacht” ten aanzien van 
bodemverontreiniging. Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet 
verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de achtergrondwaarde (grond) en/of de 
streefwaarde (grondwater).  
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “onverdacht” uitge-
voerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie onderverdeeld in twee deellocaties: 
 

1. Nieuw te bouwen schuur voor opslag en kaasrijping (ca. 2.000 m²), 
2. Nieuw te bouwen bedrijfswoning (ca. 1.000 m²). 
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  
 
De onderzoeksopzet, voor beide deellocaties, is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor 
verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) voor een onverdachte locatie (ONV). Volgens de 
NEN 5740 wordt de eerdergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond en/of het freatisch 
grondwater geen concentraties van onderzochte parameters worden aangetroffen boven de ach-
tergrond- of streefwaarden. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij Mi-
lieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk 
Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses 

(deel-)locatie oppervlakte monsternamepunten1) Chemische analyses 
 m2  grond2) grondwater3) 
     

Nieuw te bouwen 
schuur voor kaasrijping, 

boringen 1 t/m 12 
2.000 9 boringen tot 0,5 m-mv 

2 boringen tot 2,0 m-mv 
1 boring met peilbuis 

2 x NEN-bovengrond 
1 x NEN-ondergrond 

 
1 x NEN-grondwater 

     
Nieuw te bouwen 

bedrijfswoning, borin-
gen 13 t/m 18 

1.000 4 boringen tot 0,5 m-mv 
1 boring tot 2,0 m-mv 
1 boring met peilbuis 

1 x NEN-bovengrond 
1 x NEN-ondergrond 

 
1 x NEN-grondwater 

     

1) m-mv = meter minus maaiveld 
2) NEN-grond =  zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK -VROM  
3) NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 
   xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen   
 
De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven. 
 
De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaboratori-
um van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens NEN-
EN-ISO 17025. 
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4. BODEMGEGEVENS 

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 
Ten behoeve van het onderzoek is op 19 april 2016 een veldonderzoek uitgevoerd door A.J.M. 
Heddes van SMV Milieu uit Groesbeek. De heer Heddes is erkend monsternemer volgens certi-
ficaat K46241. Het opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) 
kleuren en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen.  
 
Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een 
met olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De 
grootte en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontrei-
niging.  
 
Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd 
dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest kan wor-
den beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaamheden op of 
in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht materiaal is geconsta-
teerd. Naast een lichte bijmenging met baksteen in de opgeboorde grond ter plaatse van de bo-
ringen 2 (bodemlaag 0,0 tot 1,0 m-mv) en boring 4 (bodemlaag 0,0 tot 0,5 m-mv) zijn er geen 
andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kunnen duiden op een verontreiniging in 
de grond en/of het grondwater. De boorprofielen met veldwaarnemingen zijn opgenomen in 
bijlage 2. 

4.2. Samenstelling grondmengmonsters 
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselec-
teerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangs-
punt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters, 
indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft. 
 
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3. 
 
Tabel 3: Samenstelling grond(meng)monsters 

Grond(meng)monster 
 

Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    
schuur voor kaasrijping    

MM1 2+4 0,0-0,5 lichte bijmenging met baksteen 
 2 0,5-1,0 lichte bijmenging met baksteen 
    

MM2 1+3+5+6+7+8+9+10+11 0,0-0,5 - 
 11 0,5-0,7 - 
    

MM3 1 0,5-2,0 - 
 2 1,0-2,0 - 
 11 0,5-1,5 - 
    

Bedrijfswoning    
MM4 13+14+15+16+17+18 0,0-0,5 - 
    

MM5 13 0,5-1,5 - 
 15 0,5-2,0 - 
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5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Meetgegevens grondwater 
Voordat de peilbuizen zijn bemonsterd, is de waterstand in de peilbuizen gemeten. Tevens zijn 
het elektrisch geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) van het water 
bepaald. De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en gecon-
serveerd. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 4. De watermonstername is 
op 26 april 2016 uitgevoerd door A.J.M. Heddes (erkend monsternemer volgens certificaat 
K46241). 
 
Tabel 4: Meetgegevens grondwater  
Peilbuis Filterdiepte 

 
m-mv 

Waterstand 
 

m-mv 
Monster  

 
be-/onbelucht 

Toestro-
ming 
 

Afgepompt 
liter 

Troebel-
heid 
NTU 
 

elektrisch 
geleidingsver-

mogen 
µS/cm 

zuurgraad 
(pH) 

         
Hal         
01 2,0-3,0 1,01 onbelucht goed 5 16,7 983 6,4 
         

Woning         
13 1,6-2,6 0,5 onbelucht goed 4 16,6 781 6,2 
         

 
De resultaten van deze metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het on-
derzoeksprogramma. 

5.2. Analyseresultaten 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingscriteria zoals die door het ministerie van in-
frastructuur en milieu in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de circulaire bodemsane-
ring in BoToVa is vastgesteld op 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-
gevalideerde software. De Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa) is een instrument dat het 
toetsen aan bodemnormen uniformeert. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in 
bijlage 4.  
 
In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- 
of streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt 
bij gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens wordt voor de voormalige 
tussenwaarde een index opgenomen, waarbij de term 'matig verhoogd' wordt gebruikt. Deze 
index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). Een negatieve waarde voor de 
index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) lager is dan de achtergrond-
waarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de in-
terventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meet-
waarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de ge-
standaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke 
situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uit-
voeren van een nader onderzoek. 
 
Tabellen 5.1 en 5.2 geven een overzicht van de omgerekende analyseresultaten (gestandaardi-
seerde meetwaarden= GSSD) met de bijbehorende toetsingsresultaten van de grondmengmon-
sters (waarden kleiner dan de detectielimiet zijn niet omgerekend). In tabel 6 zijn de toetsingsre-
sultaten van het grondwater weergegeven. In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond-
meng- en grondwatermonsters opgenomen. 
 
Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen 
voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan 
barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte be-
oordelen aan de voormalige interventiewaarden. 
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Tabel 5.1: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
           
Monster MM1 MM2 MM3     
Samenstelling 2+4 1+3+5+6+7+8+ 

9+10+11 
1+2+11     

Traject (m-mv) 0,0-1,0 0,0-0,7 0,5-2,0     
       A > index 0,5 I 
          
Organische stof 2,7  1,8  0,8     
Fractie < 2 µm 4,1  2,7  2,8     
          
Droge stof (Ds)          
Droge stof 85,2  87  85,9     
          
Metalen          
Barium (Ba) 61,4  217  <20 -    
Cadmium (Cd) <0,2 - <0,2 - <0,2 - 0,60 6,80 13,0 
Cobalt (Co) <3 - 10,1 - <3 - 15,0 103 190 
Koper (Cu) <5 - 17,8 - <5 - 40,0 115 190 
Kwik (Hg) <0,05 - <0,05 - <0,05 - 0,15 - - 
Lood (Pb) 16,5 - <10 - <10 - 50,0 290 530 
Molybdeen (Mo) <1,5 - <1,5 - <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel (Ni) <4 - 22,9 - <4 - 35,0 67,5 100,0 
IJzer (Fe) % ds <5  <5  <5     
Zink (Zn) 42,2 - <20 - <20 - 140 430 720 
          
Polyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

         

Naftaleen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Anthraceen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Fenanthreen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Fluorantheen 0,086  0,11  <0,05 -    
Benzo(a)anthraceen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Chryseen <0,05 - 0,067  <0,05 -    
Benzo(a)pyreen <0,05 - 0,066  <0,05 -    
Benzo(ghi)peryleen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Som PAK (Factor 0,7) 0,4 - 0,49 - 0,35 - 1,50 20,8 40,0 
          
Polychloorbifenylen          
PCB 52 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 28 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 101 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 118 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 138 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 153 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 180 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
Som PCB (Factor 0,7) 0,018 - 0,025 -* 0,025 -* 0,020 0,51 1,00 
          
Minerale olie          
fractie C10-C12 <3 - <3 - <3 -    
fractie C12-C16 <3 - <3 - <3 -    
fractie C16-C20 <4 - <4 - <4 -    
fractie C20-C24 <5 - <5 - <5 -    
fractie C24-C28 <5 - <5 - <5 -    
fractie C28-C32 <5 - <5 - <5 -    
fractie C32-C36 <5 - <5 - <5 -    
fractie C36-C40 <5 - <5 - <5 -    
Totaal olie <35 - <35 - <35 - 190 2595 5000 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan de index 0,5. 

Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
++ het gehalte is groter dan index 0,5. Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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Tabel 5.2: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
         
Monster MM4 MM5     
Samenstelling 13+14+15+16+ 

17+18 
13+15     

Traject (m-mv) 0,0-0,5 0,5-2,0     
     A > index 0,5 I 
        
Organische stof 2,6  <1,0     
Fractie < 2 µm 5,8  <1,0     
        
Droge stof (Ds)        
Droge stof 83,1  81,4     
        
Metalen        
Barium (Ba) 60,4  <20 -    
Cadmium (Cd) <0,2 - <0,2 - 0,60 6,80 13,0 
Cobalt (Co) <3 - <3 - 15,0 103 190 
Koper (Cu) 11,9 - <5 - 40,0 115 190 
Kwik (Hg) <0,05 - <0,05 - 0,15 - - 
Lood (Pb) 17,5 - <10 - 50,0 290 530 
Molybdeen (Mo) <1,5 - <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel (Ni) <4 - <4 - 35,0 67,5 100,0 
IJzer (Fe) % ds <5       
Zink (Zn) 41,2 - <20 - 140 430 720 
        
Polyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

Naftaleen <0,05 - <0,05 -    
Anthraceen <0,05 - <0,05 -    
Fenanthreen <0,05 - <0,05 -    
Fluorantheen <0,05 - <0,05 -    
Benzo(a)anthraceen <0,05 - <0,05 -    
Chryseen <0,05 - <0,05 -    
Benzo(a)pyreen <0,05 - <0,05 -    
Benzo(ghi)peryleen <0,05 - <0,05 -    
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - <0,05 -    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - <0,05 -    
Som PAK (Factor 0,7) 0,35 - 0,35 - 1,50 20,8 40,0 
        
Polychloorbifenylen        
PCB 52 <0,001 - <0,001 -    
PCB 28 <0,001 - <0,001 -    
PCB 101 <0,001 - <0,001 -    
PCB 118 <0,001 - <0,001 -    
PCB 138 <0,001 - <0,001 -    
PCB 153 <0,001 - <0,001 -    
PCB 180 <0,001 - <0,001 -    
Som PCB (Factor 0,7) 0,019 - 0,025 -* 0,020 0,51 1,00 
        
Minerale olie        
fractie C10-C12 <3 - <3 -    
fractie C12-C16 <3 - <3 -    
fractie C16-C20 <4 - <4 -    
fractie C20-C24 <5 - <5 -    
fractie C24-C28 <5 - <5 -    
fractie C28-C32 <5 - <5 -    
fractie C32-C36 <5 - <5 -    
fractie C36-C40 <5 - <5 -    
Totaal olie <35 - <35 - 190 2595 5000 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan de index 0,5. 

Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
++ het gehalte is groter dan index 0,5. Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grondwatermonster (gehalten in µg/l, tenzij anders vermeld) 
      
Peilbuisnummer 01 13    
Filtertraject (m-mv) 2,0-3,0 1,6-2,6    
   S > index 0,5 I 
        
Metalen        
Barium 490 ++ 63 + 50 338 625 
Cadmium <0,2 - <0,2 - 0,4 3,2 6,0 
Cobalt <2 - <2 - 20 60 100 
Koper <2 - <2 - 15 45 75 
Kwik (niet vluchtig) <0,05 - <0,05 - 0,05 0,18 0,30 
Lood <2 - <2 - 15 45 75 
Molybdeen <2 - <2 - 5,0 153 300 
Nikkel 3,5 - <3 - 15 45 75 
Zink <10 - <10 - 65 433 800 
        
Vluchtige aromaten        
Benzeen <0,2 - <0,2 - 0,2 15 30 
Tolueen 3 - <0,2 - 7,0 504 1000 
ethylbenzeen <0,2 - <0,2 - 4,0 77 150 
ortho-xyleen <0,1 - <0,1 -    
meta,para-xyleen <0,2 - <0,2 -    
som xylenen factor 0,7 0,21 -* 0,21 -* 0,2 35 70 
Styreen <0,2 - <0,2 - 6,0 153 300 
        
Polyclische Aromatische Kool-
waterstoffen (PAK) 

       

Naftaleen <0,02 - <0,02 - 0,01 35 70 
        
VOCL        
1,1-dichloorethaan <0,2 - <0,2 - 7,0 454 900 
1,2-dichloorethaan <0,2 - <0,2 - 7,0 204 400 
1,1-dichlooretheen <0,1 - <0,1 - 0,0100 5,0 10,0 
c 12-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -    
t 12-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -    
dichloormethaan <0,2 - <0,2 - 0,01 500 1000 
som dichlethenen factor 0,7 0,14 -* 0,14 -* 0,0100 10 20 
1,1-dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -    
1,2-dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -    
1,3-dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -    
som dichlpropaan factor 0,7 0,42 - 0,42 - 0,8 40 80 
tetrachlooretheen (per) <0,1 - <0,1 - 0,0100 20 40 
tetrachloormethaan (tetra) <0,1 - <0,1 - 0,01 5,0 10,0 
111-trichloorethaan <0,1 - <0,1 - 0,0100 150 300 
112-trichloorethaan <0,1 - <0,1 - 0,0100 65 130 
trichlooretheen (tri) <0,2 - <0,2 - 24 262 500 
trichloormethaan (chloroform) <0,2 - <0,2 - 6,0 203 400 
vinylchloride (monochlooretheen) <0,2 - <0,2 - 0,0100 2,5 5,0 
tibroommethaan (bromoform) <0,2 - <0,2 - - 315 630 
        
Minerale olie        
fractie C10-C12 <10 - <10 -    
fractie C12-C16 <10 - <10 -    
fractie C16-C20 <5 - <5 -    
fractie C20-C24 <5 - <5 -    
fractie C24-C28 <5 - <5 -    
fractie C28-C32 <5 - <5 -    
fractie C32-C36 <5 - <5 -    
fractie C36-C40 <5 - <5 -    
Totaal olie <50 - <50 - 50 325 600 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (S) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de streefwaarde (S) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan de index 0,5. 

Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
++ het gehalte is groter dan index 0,5. Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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5.3. Toelichting analyseresultaten 
Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt 
worden toegelicht: 
 
Grond 
Zintuiglijk zijn in de bovengrond ter plaatse van de boringen 2 en 4 lichte bijmengingen met 
baksteen waargenomen. 
 
Schuur voor kaas opslag en rijping 
Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM1), ten opzichte van de achter-
grondwaarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond. 
 
Analytisch is in het mengmonster van de bovengrond (MM2), ten opzichte van de achtergrond-
waarde, een verhoogd gehalte aan PCB (som factor 0,7) aangetoond.  
 
Analytisch is in MM3, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de achtergrondwaar-
de, een verhoogd gehalte aan PCB (som factor 0,7) aangetoond.  
 
Bedrijfswoning 
Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM4), ten opzichte van de achter-
grondwaarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond. 
 
Analytisch is in MM5, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de achtergrondwaar-
de, een verhoogd gehalte aan PCB (som factor 0,7) aangetoond.  
 
Gezien het feit dat de rapportagegrens voor PCB (som factor 0,7) in het laboratorium hoger 
liggen dan de geldende achtergrondwaarden in de grond, wordt voor het gehalte aan PCB (som 
factor 0,7), gemeten in de boven- en ondergrond van MM2, MM3 en MM5, een waarde gerap-
porteerd die hoger is dan deze achtergrondwaarde. Omdat echter voor de onafhankelijke PCB’s 
(PCB 28 t/m PCB 180) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag er volgens het ministerie van 
infrastructuur en milieu vanuit worden gegaan dat het gehalte aan PCB (som factor 0,7) kleiner 
is dan de achtergrondwaarde. 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
 
Grondwater 
Schuur voor kaas opslag en rijping 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde, 
verhoogde gehalten aan xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-dichloorethenen (som factor 
0,7) aangetoond. Tevens is, ten opzichte van de tussenwaarde, een verhoogd gehalte aan barium 
aangetoond. 
 
Bedrijfswoning 
Analytisch is in het grondwater ter plaatse van peilbuis 13, ten opzichte van de streefwaarde, 
een verhoogd gehalte aan barium, xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-dichloorethenen 
(som factor 0,7) aangetoond. 
 
Het licht tot matig verhoogde gehalte aan barium in het grondwater kan mogelijk worden toege-
schreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de loop der 
tijd is het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige barium is uitgespoeld naar het 
grondwater, waar het momenteel als een van nature verhoogde achtergrondconcentratie wordt 
aangetroffen. 
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Gezien het feit dat de rapportagegrens voor xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-
dichloorethenen (som factor 0,7) in het laboratorium hoger liggen dan de geldende streefwaar-
den in het grondwater, wordt voor het gehalte aan deze componenten een waarde gerapporteerd 
die hoger is dan deze streefwaarde. Omdat echter voor de onafhankelijke xylenen (m,p-xyleen 
en o-xyleen) en dichloorethenen (cis 1,2 en trans 1,2) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag 
er volgens het ministerie van infrastructuur en milieu vanuit worden gegaan dat het gehalte aan 
deze componenten kleiner is dan de streefwaarde. 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke 
bodemtype. 
 
 

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. Samenvatting 
In opdracht van de heer H.J.M. Nijland is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
locatie Vliegveldstraat 4a te Deurningen. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door middel 
van de bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische bodemkwaliteit 
ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 
• Zintuiglijk zijn in de bovengrond ter plaatse van de boringen 2 en 4 lichte bijmengingen met 

baksteen waargenomen; 
• Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconclu-

deerd dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest 
kan worden beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaam-
heden op of in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht mate-
riaal is geconstateerd; 

• Analytisch zijn in de bovengrond geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten 
geconstateerd; 

• Analytisch zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten 
geconstateerd; 

• Analytisch zijn in het grondwater licht tot matig verhoogde gehalten aan barium geconsta-
teerd. 

6.2. Conclusies en aanbevelingen 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese “niet verdachte locatie”, formeel gezien niet juist is. Er zijn immers op de 
locatie enkele licht tot een matig verhoogd gehalte aan barium in het grondwater aangetroffen.  
 
Met uitzondering van het van nature aanwezige matig verhoogde gehalte aan barium in het 
grondwater liggen de geconstateerde verhoogde gehalten onder het “criterium voor nader on-
derzoek” en vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen 
belemmeringen ten aanzien van het gebruik en de geplande aanvraag van een omgevingsver-
gunning ten behoeve van de geplande bouwactiviteiten op het terrein. Er kan worden overwogen 
om de peilbuis over een half jaar opnieuw te bemonsteren en het grondwatermonster te laten 
analyseren op het gehalte aan barium. Hiermee kan eventueel worden aangetoond dat het matig 
verhoogde gehalte aan barium in het grondwater een momentopname is geweest. 
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6.3. Slotopmerking 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en 
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutech-
nisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve mon-
sters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voor-
komen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit 
voort kan vloeien. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een be-
perkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kun-
nen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de 
locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontrei-
nigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoe-
ring van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 
betracht moeten worden bij het gebruik van de gegevens. 
 
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en 
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten 
door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor 
ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.  



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 16KL139
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 7 april 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
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De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 16KL139

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WEERSELO N 1835
Vliegveldstraat 4A, 7561 AT DEURNINGEN
CC-BY Kadaster.



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 2: Boorprofielen en legenda 



Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

  Overig

A/a : Verharding

X/x : Lucht

W/w : Water

Y/y : Slib

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
01 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel/Zuiger

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: Donkerbruin
01.1

50-80; Zeer fijn zand, licht siltig; Roest (licht); Kleur: beige/oranje
01.2

80-130; Zeer fijn zand, matig siltig; Kleur: beige/grijs
01.3

130-180; Matig fijn zand, matig siltig, licht grindig; Kleur: grijs/beige
01.4

180-200; Matig fijn zand, matig siltig, licht grindig; Kleur: grijs/beige01.5

200-250; Matig fijn zand, matig siltig, licht grindig; Kleur: grijs/beige

250-300; Zeer fijn zand, matig siltig; Leem (laagjes); Kleur: Lichtgrijs/bruin

150 cm-mv

Filter-
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 26-4-2016 Monsternemingsfilter
pH: 6,4 Grondwaterstand: 101 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 983 µS/cm Troebelheidmeting: 16,7 NTU 300 cm-mv 200-300 cm-mv
Temp.: 10,2 gr. C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
02 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Baksteen (licht); Kleur:
Donkerbruin

02.1

50-100; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Baksteen (licht); Kleur:
Donkerbruin

02.2

100-150; Zeer fijn zand, matig siltig; Kleur: grijs/beige
02.3

150-200; Zeer fijn zand, matig siltig; Kleur: grijs/beige
02.4

150 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
03 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Geroerd.; Kleur:
Donkerbruin

03.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
04 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Baksteen (licht), Geroerd.;
Kleur: Donkerbruin

04.1



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
05 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: Donkerbruin
05.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
06 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: Donkerbruin
06.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
07 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, licht humeus; Geroerd.; Kleur:
Donkerbruin/beige

07.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
08 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: Donkerbruin
08.1



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
09 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Kleur: Donkerbruin
09.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
10 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, licht humeus; Roest (licht), Geroerd.; Kleur:
bruin/beige

10.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
11 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (licht), Geroerd.;
Kleur: Donkerbruin/beige

11.1

50-70; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (licht), Geroerd.;
Kleur: Donkerbruin/beige

11.2

70-120; Zeer fijn zand, matig siltig; Roest (licht); Kleur: Lichtbruin/oranje
11.3

120-150; Zeer fijn zand, matig siltig; Roest (licht); Kleur: Lichtbruin/oranje
11.4

150-200; Matig fijn zand, matig siltig; Leem (laagjes); Kleur: Lichtgrijs/beige
11.5

130 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
12 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (brokken); Kleur:
Donkerbruin

12.1



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
13 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel/Zuiger

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (licht); Kleur:
Donkerbruin/beige

13.1

50-100; Zeer fijn zand, sterk siltig, matig humeus; Kleur: Donkerbruin/grijs
13.2

100-150; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: Lichtgrijs
13.3

150-200; Matig fijn zand, matig siltig; Leem (laagjes); Kleur: Lichtgrijs
13.4

200-260; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: NE/grijs

110 cm-mv

Filter-
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 26-4-2016 Monsternemingsfilter
pH: 6,2 Grondwaterstand: 50 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 781 µS/cm Troebelheidmeting: 16,6 NTU 260 cm-mv 160-260 cm-mv
Temp.: 10,2 gr. C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
14 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (licht); Kleur:
bruin/beige

14.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
15 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel/Zuiger

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (licht); Kleur:
Donkerbruin/beige

15.1

50-70; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (licht); Kleur:
Donkerbruin/beige

15.2

70-120; Matig fijn zand, licht siltig, licht grindig; Hout (licht); Kleur: beige/grijs
15.3

120-150; Matig fijn zand, licht siltig, licht grindig; Hout (licht); Kleur:
beige/grijs15.4

150-200; Matig fijn zand, licht siltig, licht grindig; Kleur: beige/grijs
15.5

100 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
16 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (licht); Kleur:
bruin/beige

16.1



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
17 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (licht); Kleur:
Donkerbruin

17.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL139 Vliegveldstraat 4a te

Deurningen
18 Gehele terrein 19-4-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edel

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Zeer fijn zand, matig siltig, matig humeus; Roest (licht); Kleur:
Donkerbruin

18.1



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 3: Analyserapporten 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

26.04.2016Datum
35005721Relatienr
580751Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   580751   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 16KL139 Vliegveldstraat 4a te Deurningen
Opdrachtacceptatie 20.04.16
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 Klijn
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

556209 556213 556224 556234 556241

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

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

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

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

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

++ ++ ++ ++ ++
85,2 87,0 85,9 83,1 81,4
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,7   1,8   0,8   2,6   

4,1 2,7 2,8 5,8

++ ++ ++ ++ ++

20 61 <20 23 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<3,0 3,1 <3,0 <3,0 <3,0
<5,0 8,8 <5,0 6,6 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
11 <10 <10 12 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 8,3 <4,0 <4,0 <4,0

20 <20 <20 21 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,066 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,067 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,086 0,11 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,40   0,49   0,35   0,35   0,35   

<35 <35 <35 <35 <35
<3 <3 <3 <3 <3

x) x) x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid
02.1(g), 02.2(g), 

04.1(g)>MM1
01.1(g), 03.1(g), 05.1(g), 06.1(g), 07.1(g), 

08.1(g), 09.1(g), 10.1(g), 11.1(g), 11.2(g)>MM2
01.2(g), 01.3(g), 01.4(g), 01.5(g), 02.3(g), 

02.4(g), 11.2(g), 11.3(g), 11.4(g)>MM3
13.1(g), 14.1(g), 15.1(g), 16.1(g), 17.1(g), 

18.1(g)>MM4
13.2(g), 13.3(g), 15.2(g), 15.3(g), 15.4(g), 

15.5(g)>MM5

Opdracht   580751   Bodem / Eluaat

556209
556213
556224
556234
556241

19.04.2016
19.04.2016
19.04.2016
19.04.2016
19.04.2016

Monstername Monsteromschrijving

02.1(g), 02.2(g), 04.1(g)>MM1
01.1(g), 03.1(g), 05.1(g), 06.1(g), 07.1(g), 08.1(g), 09.1(g), 10.1(g), 11.1(g), 11.2(g)>MM2

01.2(g), 01.3(g), 01.4(g), 01.5(g), 02.3(g), 02.4(g), 11.2(g), 11.3(g), 11.4(g)>MM3

13.1(g), 14.1(g), 15.1(g), 16.1(g), 17.1(g), 18.1(g)>MM4
13.2(g), 13.3(g), 15.2(g), 15.3(g), 15.4(g), 15.5(g)>MM5

Monsternr.
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Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

556209 556213 556224 556234 556241

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

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

<3 <3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 20.04.2016
Einde van de analyses: 26.04.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

02.1(g), 02.2(g), 
04.1(g)>MM1

01.1(g), 03.1(g), 05.1(g), 06.1(g), 07.1(g), 
08.1(g), 09.1(g), 10.1(g), 11.1(g), 11.2(g)>MM2

01.2(g), 01.3(g), 01.4(g), 01.5(g), 02.3(g), 
02.4(g), 11.2(g), 11.3(g), 11.4(g)>MM3

13.1(g), 14.1(g), 15.1(g), 16.1(g), 17.1(g), 
18.1(g)>MM4

13.2(g), 13.3(g), 15.2(g), 15.3(g), 15.4(g), 
15.5(g)>MM5

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   580751   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Barium (Ba) Zink (Zn)
Kobalt (Co) Nikkel (Ni) Koper (Cu) Cadmium (Cd) Kwik (Hg) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   580751   Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 580751, Analysis No. 556209, created at 25.04.2016 06:35:37

Monsteromschrijving: 02.1(g), 02.2(g), 04.1(g)>MM1

[@ANALYNR_START=556209]
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Chromatogram for Order No. 580751, Analysis No. 556213, created at 25.04.2016 07:07:34

Monsteromschrijving: 01.1(g), 03.1(g), 05.1(g), 06.1(g), 07.1(g), 08.1(g), 09.1(g), 10.1(g), 11.1(g), 11.2(g)>MM2

[@ANALYNR_START=556213]
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Chromatogram for Order No. 580751, Analysis No. 556224, created at 25.04.2016 06:35:38

Monsteromschrijving: 01.2(g), 01.3(g), 01.4(g), 01.5(g), 02.3(g), 02.4(g), 11.2(g), 11.3(g), 11.4(g)>MM3

[@ANALYNR_START=556224]
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Chromatogram for Order No. 580751, Analysis No. 556234, created at 25.04.2016 07:07:34

Monsteromschrijving: 13.1(g), 14.1(g), 15.1(g), 16.1(g), 17.1(g), 18.1(g)>MM4

[@ANALYNR_START=556234]
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Chromatogram for Order No. 580751, Analysis No. 556241, created at 25.04.2016 06:35:38

Monsteromschrijving: 13.2(g), 13.3(g), 15.2(g), 15.3(g), 15.4(g), 15.5(g)>MM5

[@ANALYNR_START=556241]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.05.2016Datum
35005721Relatienr
582178Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   582178   Water

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 16KL139 Vliegveldstraat 4a te Deurningen
Opdrachtacceptatie 28.04.16
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 F. Bouma
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 
0,7)

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

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

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

µg/l

563129 563130

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

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

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

-- --

490 63
<0,20 <0,20

<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

<0,05 <0,05
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

3,5 <3,0
<10 <10

<0,20 <0,20
3,0 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
0,21   0,21   

<0,020 <0,020
<0,20 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
0,14   0,14   

0,21   0,21   

#) #)

#) #)

#) #)

Eenheid
01 13

Opdracht   582178   Water

563129
563130

01
13

26.04.2016
26.04.2016

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

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

563129 563130

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

-- --

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

<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50
<10 <10
<10 <10

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

#) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Begin van de analyses: 28.04.2016
Einde van de analyses: 03.05.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

01 13

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   582178   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Nikkel (Ni) Kobalt (Co) Koper (Cu) Lood (Pb) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Zink (Zn) Cadmium (Cd) Barium (Ba)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Trichloormethaan (Chloroform) Benzeen Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Opdracht   582178   Water
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Chromatogram for Order No. 582178, Analysis No. 563129, created at 03.05.2016 06:52:48

Monsteromschrijving: 01

[@ANALYNR_START=563129]
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Chromatogram for Order No. 582178, Analysis No. 563130, created at 03.05.2016 06:52:48

Monsteromschrijving: 13

[@ANALYNR_START=563130]
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Bijlage 4: Toetsingscriteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Toetsingscriteria 

Toetsingscritria grond 

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

De resultaten  zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675. 

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde achtergrond-, tussen- en 
interventiewaarden: 

Achtergrondwaarde  = Generieke achtergrondwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 

Tussenwaarde           =  Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek                                                                                                      
                           ((achtergrondwaarde+ Interventiewaarde) / 2) 

Interventiewaarde     =  Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)    

 

Toetsingscriteria grondwater   

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer.  

De toetsingswaarden zijn overgenomen uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 
27 juni 2013, Nr. 16675.                                                                 

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde streef-, grens- en 
interventiewaarden: 

Streefwaarde             = Streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 

Grenswaarde             =  Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek                                                                                                    
                           ((achtergrondwaarde+ Interventiewaarde) / 2) 

Interventiewaarde     =  Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)    

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage 5: Overzicht posities monsternamepunten 
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Bijlage 6: Foto’s 
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Bijlage 5  Akoestisch onderzoek
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Deurningen

2015-3036 16 december 2015
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Samenvatting voor niet-akoestici
Een akoestisch onderzoek staat vol technische begrippen en termen. Daardoor is een akoestisch 
onderzoek voor niet-specialisten soms moeilijk leesbaar. In deze samenvatting wordt daarom 
vereenvoudigd weergegeven wat er is onderzocht en wat de resultaten zijn.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het agrarisch bedrijf Landgoed Kaamps te Deurningen 
(gemeente Dinkelland). Het agrarisch bedrijf is van plan het bestaande bedrijf uit te breiden met onder 
andere een nieuwe hal voor kaasverwerking en een nieuwe jongveestal. Het onderzoek gaat over de 
nieuwe, aangevraagde bedrijfssituatie. 

In het onderzoek zijn het gemiddelde geluidsniveau en het piekgeluidsniveau berekend op de woningen 
die in de omgeving van het bedrijf liggen. Verder is aandacht besteed aan de geluidsbelasting door het 
verkeer van en naar het bedrijf.

Uitgangspunten
In het onderzoek zijn twee (voor geluid) maximale bedrijfssituaties te onderscheiden. Er is rekening 
gehouden met alle relevante geluidsbronnen die tijdens deze bedrijfssituaties voorkomen. De 
onderzochte situaties zijn:
1. Een dag waarop, naast de activiteiten bij de kaasmakerij, onder andere overdag bulkvoer gebracht 

wordt, het vee gevoerd wordt en er tractoractiviteiten op het erf en rijbewegingen van tractors van 
en naar de openbare weg zijn;

2. Een dag waarop, naast de activiteiten bij de kaasmakerij, onder andere gras of mais wordt ingekuild.

Gemiddelde geluidsbelasting
De geluidsnorm waaraan het gemiddelde geluidsniveau moet voldoen, is situatie-afhankelijk. Bij voorkeur
moet voldaan worden aan de 'ambitiewaarde' die past bij de aard van de omgeving.

Het gemiddelde geluidsniveau voldoet in de situatie 1 aan de ambitiewaarde. Tijdens het inkuilen van 
gras en mais is het gemiddelde geluidsniveau hoger. Het inkuilen vindt maximaal 5 dagen per jaar plaats. 
Omdat de activiteit niet meer dan 12 keer per jaar plaats plaatsvindt, kan in de vergunning een 
aangepaste normstelling worden opgenomen.

Piekgeluidsniveau
De piekgeluidsniveaus die bij het bedrijf kunnen voorkomen voldoen aan de algemeen aanvaarde en bij 
vergunningverlening gebruikelijke geluidsnorm, behalve in de avond- en nachtperiode op de woning aan 
de Vliegveldstraat 43/43a. De overschrijding op deze woning wordt veroorzaakt door de rijbeweging van 
de vrachtwagen die melk komt brengen. Dit betreft een bestaande situatie die niet verandert. In lijn met 
de normstelling uit het Activiteitenbesluit zou voor deze rijbeweging in de vergunningsvoorschriften een 
ontheffing kunnen worden opgenomen.

Geluidsbelasting door verkeer op de openbare weg (van en naar het bedrijf)
Uit het onderzoek blijkt, dat in situatie 1 voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Tijdens het 
inkuilen van gras en mais vinden er veel transportbewegingen plaats en is de geluidsbelasting hoger. 
Gezien het incidentele karakter en omdat wel aan de maximale grenswaarde wordt voldaan, wordt de 
geluidsbelasting tijdens het inkuilen aanvaardbaar geacht.

2015-3036-0kenmerk
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 1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de aanleiding en het doel van het onderzoek beschreven. Tevens wordt de opzet 
van het onderzoek aangegeven en volgt een beschrijving van de gebruikte gegevens en bedrijfs- en 
omgevingskenmerken.

Aanleiding Het agrarisch bedrijf is van plan het bestaande bedrijf uit te breiden met 
onder andere een nieuwe hal voor kaasverwerking en een nieuwe 
jongveestal. In verband met deze uitbreidingen wordt een 
omgevingsvergunning, onderdeel milieu, aangevraagd. De gemeente heeft 
bij de vergunningaanvraag een akoestisch onderzoek gevraagd.

Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het bedrijf in de 
aangevraagde vorm akoestisch inpasbaar is. Hiervoor wordt de 
geluidsbelasting van het bedrijf op de omgeving bepaald en getoetst aan de 
geldende geluidsnormen. Bij een overschrijding van de normen wordt 
onderzocht of er mogelijkheden zijn om toch tot een inpasbare situatie te 
komen.

Onderzoeksopzet Het onderzoek is op te delen in een aantal stappen. Deze stappen worden 
achtereenvolgens in deze rapportage besproken.
• Het bepalen van de uitgangspunten en het vaststellen van de te 

onderzoeken bedrijfssituaties;
• Het opstellen van rekenmodellen om de geluidsbelastingen mee te 

berekenen;
• De interpretatie van de berekeningsresultaten.

Alle berekeningen zijn verricht conform methode II van de 'Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai', 1999.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Informatie van dhr. H. Nijland met betrekking tot de bedrijfsvoering;
• Diverse tekeningen en schetsen van de inrichting;
• Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart, Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen, OpenStreetmaps, etc.);
• Luchtfoto's;
• Waarnemingen en geluidsmetingen ter plaatse.

Bedrijfs- en 
omgevingskenmerken

Het bedrijf is een melkrundveehouderij die zelf de melk verwerkt tot 
zuivelproducten en kaas. Het bedrijf ligt aan op de grens van de bebouwde 
kom en het buitengebied, langs de doorgaande N737.

Bijlagen Bijlage 1: Ligging van het bedrijf
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 2 Normstelling
De normstelling waaraan de berekeningsresultaten worden getoetst, is afhankelijk van het gemeentelijk 
beleid en de aard van de omgeving.

Toetsingskader De gemeente Dinkelland heeft gebiedsgericht geluidbeleid opgesteld en 
vastgelegd in de 'Nota geluidbeleid' (verder: het geluidbeleid). Voor de 
normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is hierbij 
aangesloten. 

Voor het maximale geluidsniveau is aangesloten bij het toetsingskader van 
de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening', 1998 (verder: 
'Handreiking'). Voor de indirecte hinder wordt uitgegaan van de Circulaire 
'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening 
w.m.' van 29 februari 1996 (verder: 'schrikkelcirculaire').

Beoordelingsplaats De geluidsbelasting wordt beoordeeld op de gevels van woningen van
derden (of andere geluidsgevoelige bestemmingen, conform de Wet
geluidhinder). Als in de directe omgeving (in een bepaalde windrichting)
geen woningen van derden liggen, dan wordt de geluidsbelasting berekend
op een afstand van 50 meter van de inrichtingsgrens.

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT

De onderzoekslocatie ligt in het gebiedstype ´buitengebied´. Voor een 
agrarisch bedrijf binnen dit gebiedstype geldt een ambitiewaarde van 
maximaal:  
• 45 dB(A) in de periode van 06.00 uur tot 19.00 uur (dagperiode);
• 40 dB(A) in de periode van 19.00 tot 22.00 uur (avondperiode);
• 35 dB(A) in de periode van 22.00 tot 06.00 uur (nachtperiode).
Als bovengrens geldt een 5 dB ruimere norm.

Volgens het geluidbeleid is de ambitiewaarde de waarde die wordt 
nagestreefd
in nieuwe situaties. In hoofdstuk 8 van het beleid wordt het kader weerge-
geven dat richtinggevend is voor het aspect geluid bij milieuvergunning-
verlening en bij de beoordeling van het aspect geluid bij bedrijven. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat de ambitiewaarde ook bij uitbreiding van 
bestaande bedrijven wordt nagestreefd, maar dat er altijd sprake is van 
maatwerk.

Een toets of de geluidsuitstraling van een bedrijf voldoet aan de ambitie-
waarden voor de normering zoals die in het beleid zijn opgenomen, bepaalt 
of er uitvoering moet worden gegeven aan het BBT-beginsel1. De toepassing 
van BBT blijft maatwerk. Per geval zal moeten worden bezien welke 
maatregelen in beginsel mogelijk zijn (verplaatsing geluidsbronnen,
omkastingen, schermen, vervanging door geluidsarmere uitvoering, enz.),

1 Beste beschikbare technieken
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welke geluidsreductie op de immissiepunten daarmee bereikt kan worden
en wat daarvan de kosten zijn. In overleg zal dan moeten worden bezien
wat "redelijk" is.

Wanneer er voor de agrarische sector een drukke periode is, bijvoorbeeld 
oogstseizoen, dan treden tijdelijk hogere geluidsniveaus op. Voor dergelijke 
situaties is in de Handreiking opgenomen dat een hogere geluidsbelasting 
toelaatbaar kan zijn (12-dagencriterium).

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

In de Handreiking wordt voor het maximale geluidsniveau de volgende 
normstelling aanbevolen:
• Bij voorkeur LAr,LT + 10 dB(A), maar maximaal;
• 70 dB(A) in de dagperiode;
• 65 dB(A) in de avondperiode;
• 60 dB(A) in de nachtperiode.

De waarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor de dag, avond en nacht worden
zeer algemeen toegepast in plaats van de voorkeurswaarde. De voorkeurs-
waarde is namelijk vrijwel nergens praktisch realiseerbaar.

Indirecte hinder Samengevat houdt de schrikkelcirculaire de volgende normstelling in:
• voorkeursgrenswaarde: 50 dB(A) etmaalwaarde;
• ontheffingsmogelijkheid tot 65 dB(A) etmaalwaarde. 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet het geluidsniveau 
in de woning voldoen aan 35 dB(A) etmaalwaarde.
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 3 Bedrijfsbeschrijving
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvinden op het bedrijf. 
Vervolgens wordt afgewogen welke situaties akoestisch maatgevend zijn.

 3.1 Bedrijfsactiviteiten

Algemeen Alle activiteiten vinden plaats in de dagperiode (van 6.00 tot 19.00 uur), 
tenzij anders vermeld. De codering van de gebouwen in de tekst komt 
overeen met de codering op de milieutekening die bij de aanvraag hoort. 
De codering van de gebouwen en de nummering van de opritten is in 
bijlage 1 gevisualiseerd.

Ventilatie De stallen worden op natuurlijke wijze geventileerd.

Aanvoer van voer Een deel van het voer bestaat uit brokvoer dat in silo's wordt opgeslagen. 
Verder wordt mais, gras en bierborstel aangevoerd:
• Brokvoer. Eenmaal per week wordt brokvoer gedurende 0,5 uur gelost 

bij gebouw E en gedurende 0,33 uur bij de silo's nabij de sleufsilo's. De 
vrachtwagen maakt zowel bij aankomst als vertrek gebruik van oprit 3.

• Mais. Gedurende 1 dag per jaar wordt er mais ingekuild (130 vrachten). 
De aanvoer vindt plaats met tractors en karren in de dag- en 
avondperiode. Gedurende dag- en avondperiode is er continu een 
tractor in bedrijf om de kuil vast te rijden. De tractors die mais 
aanvoeren maken gebruik van oprit 5.

• Gras. Gedurende 4 dagen per jaar wordt er gras ingekuild met 
maximaal 200 vrachten per dag. Met uitzondering van het aantal 
vrachten is deze activiteit hetzelfde als het inkuilen van mais.

• Bierborstel, zakgoed, etc. Verdeeld over het jaar vindt er aanvoer van 
bierborstel en zakgoed plaats.

Elke dag wordt het vee gevoerd. De tractor met voermengwagen wordt met 
een verreiker gevuld met gras en mais. Tijdens het vullen wordt het voer 
gemengd. Het vullen duurt 0,25 uur per vracht. Vervolgens wordt het voer 
verdeeld in de stallen. Dit duurt 0,17 uur per vracht. Op een dag worden 
maximaal 5 vrachten gevoerd.

Aan- en afvoer van vee Er vindt geen aanvoer van vee plaats.

Er vindt wekelijks afvoer van enkele kalveren en maandelijks afvoer van 
enkele stuks grootvee plaats. Het laden duurt maximaal 10 minuten en 
vindt plaats bij stal E of bij de nieuw te bouwen jongveestal.

Technische ruimte en 
tanklokaal

Het vee wordt gemolken met behulp van een melkrobot. Akoestisch gezien 
is het melken verwaarloosbaar ten opzichte van de overige activiteiten 
binnen de inrichting. Hetzelfde geldt voor de melkkoeling, welke volledig 
inpandig staat opgesteld.

Afvoer van mest Drijfmest wordt gedurende 3 dagen per jaar gemixt met een tractor met 
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mestmixer. Deze is, verdeeld over de mixputten, 8 uur in werking. De afvoer 
van drijfmest vindt plaats met een tractor met een tank. Verdeeld over circa 
11 dagen worden er tot 40 vrachten per dag afgevoerd. Het laden van een 
vracht duurt 5 minuten.

Vaste mest wordt op 1 dag per jaar in 40 vrachten afgevoerd. Het laden van 
de tractor met kar vindt plaats met een verreiker. Het laden duurt 0,17 uur 
per vracht.

Overige activiteiten • De verreiker wordt verspreid over het erf gebruikt voor bijvoorbeeld 
het uitmesten van de stallen en voor overige activiteiten gedurende 
maximaal 3 uur per dag.

• Dagelijks wordt er melk aangevoerd met een vrachtwagen en door 
middel van een elektrische pomp gelost. De vrachtwagen komt via 
oprit 3 en vertrekt via oprit 4. De aanvoer van melk kan 24 uur per dag 
plaatsvinden.

• In verband met de aan- en afvoer van producten ten behoeve van de 
kaasmakerij komen er dagelijks maximaal 2 vrachtwagens. De 
vrachtwagens worden geladen/gelost aan een dockshelter bij de 
nieuwe hal voor kaasverwerking of bij de huidige kaasmakerij. Het 
laden/lossen vindt plaats met een elektrische heftruck of palletkar en 
duurt 0,5 uur per vrachtwagen. De vrachtwagens maken gebruik van 
oprit 4.

• Dagelijks wordt er wei afgevoerd. Het laden van de vrachtwagen duurt 
een uur en vindt plaats met een elektrische pomp. De afvoer kan 24 
uur per dag plaatsvinden. De vrachtwagen maakt gebruik van oprit 4.

• De kaasmakerij, winkel en opslagruimtes zijn voorzien van diverse 
installaties. Op basis van waarnemingen en geluidsmetingen ter plaatse 
zijn akoestisch relevant:
• Ventilator pekelruimte (continu in werking);
• koeling gebouw A (50% van de tijd in werking);
• koeling gebouw B (30% van de tijd in werking);
• koeling gebouw D (30% van de  tijd in werking).

• De nieuwe hal voor kaasverwerking zal ook voorziening worden van 
een koeling. Omdat de dimensionering nog niet bekend is, is hiervoor 
de aanname gedaan dat er een installatie op het dak wordt opgesteld 
met een maximaal bronvermogen van 80 dB(A), waarbij de installatie 
maximaal 30% van de tijd in werking is.

• Bezoekers aan het bedrijf maken gebruik van de parkeerplaats voor 
langparkeren (oprit 1) of de parkeerplaats voor kort parkeren (oprit 2). 
Op een drukke dag kunnen er de rijbewegingen zijn van:
• 50 auto's via oprit 1;
• 1 bus via oprit 1;
• 150 auto's via oprit 2.
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 3.2 Onderzochte bedrijfssituaties

Algemeen Voor het akoestisch onderzoek is de 'representatieve bedrijfssituatie' van 
belang. Dit is de akoestisch maximale situatie die vaker dan 12 dagen per 
jaar voorkomt. Naast de representatieve bedrijfssituatie kunnen er één of 
meer incidentele bedrijfssituaties en regelmatige afwijkingen zijn, waarop 
meer geluid gemaakt wordt dan in de representatieve bedrijfssituatie. 

Niet alle activiteiten die op het bedrijf plaatsvinden, vinden plaats op een 
en dezelfde dag. Op basis van de bronvermogens, bedrijfsduren en locatie 
van de verschillende activiteiten volgen de volgende (akoestisch) 
maatgevende bedrijfssituaties.

Representatieve 
bedrijfssituatie

Als representatieve bedrijfssituatie wordt een warme dag beschouwd 
waarop de volgende activiteiten plaatsvinden:
• Het lossen van brokvoer;
• Het voeren van het vee;
• Het gebruik van de tractor en verreiker voor diverse activiteiten zoals 

het uitmesten van de stallen, het mixen en de afvoer van drijfmest, etc. 
(8 uur) en de rijbewegingen van tractors (80 bewegingen) via de 
nieuwe uitrit 5;

• De aanvoer van melk, de afvoer van wei en het laden/lossen van 2 
vrachtwagens bij de dockshelter van de nieuwe hal;

• Het gebruik van de koelingen van de kaasmakerij, winkel, opslag en 
nieuwe verwerkingshal;

• De rijbewegingen van personeel en bezoekers, inclusief de 
rijbewegingen van een bus.

Incidentele 
bedrijfssituatie

Het inkuilen van gras en mais zijn te beschouwen als incidentele 
bedrijfssituaties. Deze incidentele bedrijfssituaties vinden maximaal 5 dagen 
per jaar plaats.

Akoestisch gezien is het inkuilen van gras maatgevend, omdat het aantal 
transportbewegingen dan hoger is. Er wordt rekening mee gehouden dat 
ook alle activiteiten uit de representatieve bedrijfssituatie plaatsvinden, 
met uitzondering van “Het gebruik van de tractor en verreiker voor diverse 
activiteiten zoals het uitmesten van de stallen, het mixen en de afvoer van 
drijfmest, etc. (8 uur) en de rijbewegingen van tractors (80 bewegingen) via 
de nieuwe uitrit 5”. 

Bijlagen Bijlage 3: Schema met alle bronnen en bedrijfstijden
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 4 Geluidsbronnen en -metingen
Dit hoofdstuk beschrijft de herkomst van de in dit onderzoek gebruikte geluidsbronvermogens. Aan 
sommige geluidsbronnen zijn metingen verricht. Voor andere geluidsbronnen zijn specificaties van de 
fabrikant gebruikt, of is gebruik gemaakt van geluidsmetingen aan vergelijkbare bronnen die bij andere 
bedrijven zijn uitgevoerd (ons metingenbestand).

Geluidsmetingen Op 27 mei 2015 zijn er bij het bedrijf geluidsmetingen verricht aan tractors, 
verreiker en aan diverse koelingen. De geluidsmetingen zijn uitgevoerd 
conform methode II.2 van de 'Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai', 1999.

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met een klasse 1 geluidsmeter en 
analyser van Svantek, Svan 979. Bij de kalibratie van het meetsysteem zijn 
geen afwijkingen van betekenis gevonden.

Bronvermogens De bronvermogens van de overige geluidsbronnen volgen uit ons metingen-
bestand en uit informatie van fabrikanten. Het metingenbestand wordt 
actueel gehouden door regelmatig geluidsmetingen uit te voeren bij 
agrarische bedrijven.

Voor de activiteiten van de tractor en de verreiker op het erf is uitgegaan 
van het bronvermogen van een hoogtoerig draaiende tractor, zoals deze in 
gebruik is tijdens het mixen en pompen van mest. 

Bijlagen Bijlage 2: Bronsterkteberekeningen
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 5 Modellering
Op basis van alle geïnventariseerde gegevens zijn rekenmodellen opgesteld. Met behulp van deze 
rekenmodellen worden de geluidsniveaus bij de beoordelingspunten berekend. Dit hoofdstuk beschrijft 
de uitgangspunten bij het opstellen van de rekenmodellen.

Rekenmethode en 
software

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket 
Geomilieu V3.10 van DGMR. Dit rekenprogramma rekent conform 
Methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.

Bodemmodel en 
gebouwen

De standaard bodemfactor van het rekenmodel is akoestisch absorberend 
(Bf=1). Akoestisch reflecterende gebieden, zoals erfverhardingen en wegen, 
zijn afzonderlijk gemodelleerd.

Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 
het rekenmodel ingevoerd.

Bronnen De rijbewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd middels de optie 
'mobiele bron' van het rekenprogramma. De overige activiteiten zijn 
gemodelleerd middels puntbronnen.

De tractor en verreiker worden veelal gebruikt nabij de stallen. In de 
rekenmodellen zijn voor deze activiteit meerdere deelbronnen 
gemodelleerd. De locaties van de deelbronnen zijn zo gekozen, dat deze zo 
goed mogelijk in overeenstemming zijn met de locaties waar de tractor en 
verreiker gebruikt worden.

Tijdens het inkuilen van gras/mais zal een tractor bovenop de sleufsilo’s 
actief zijn. Voor de tractor op de kuil is daarom een bronhoogte van 3 meter 
gehanteerd.

Toetspunten In het rekenmodel zijn toetspunten opgenomen. Deze toetspunten zijn 
gemodelleerd bij de woningen in de omgeving van het bedrijf. Voor de 
beoordeling van de geluidsbelasting in de dagperiode is een waarneem-
hoogte van 1,5 meter boven maaiveld gehanteerd. Voor de avond- en 
nachtperiode is een waarneemhoogte van 5 meter gehanteerd.

Correcties Er is geen sprake van muziekgeluid, impulsachtig geluid en/of tonaal geluid. 
Daarom is LAr,LT  gelijk aan equivalente geluidsniveau LAeq.

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

Voor het LAmax is een apart rekenmodel opgesteld. Het LAmax is bepaald als 
het immissieniveau Li, verminderd met de meteocorrectie term Cm bij de 
ontvanger. Voor de berekening is het bronvermogen Lw opgehoogd met het 
verschil tussen het gemeten LAeq en het tegelijkertijd gemeten LAmax.

Indirecte hinder Voor de berekening van indirecte hinder is ook een rekenmodel opgesteld. 
Het geluidsniveau ten gevolge van indirecte hinder is berekend op de 
woning aan de Vliegveldstraat 43/43a. Uitgangspunt is dat de helft van de 
personenauto's, bussen en vrachtwagens en 1/3 deel van de tractors van en 
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naar de inrichting deze woning passeren.

Bijlagen Bijlage 3: Gegevens rekenmodel
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 6 Berekeningsresultaten
Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de geluidsniveaus berekend op de woningen in de 
omgeving van het bedrijf. In dit hoofdstuk worden de berekeningsresultaten op de maatgevende 
beoordelingspunten weergegeven. Tevens wordt een toelichting gegeven op de berekeningsresultaten.

 6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Berekeningsresultaten In tabel 6.1 zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau opgenomen voor de representatieve bedrijfssituatie, in 
tabel 6.2 voor de incidentele bedrijfssituatie (dag- en avondperiode). 
Overschrijdingen van de richtwaarde zijn vet gedrukt.

Tabel 6.1: Berekeningsresultaten LAr,LT representatieve bedrijfssituatie

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(6.00-19.00)

Avond
(19.00-22.00)

Nacht
(22.00-6.00)

ambitiewaarde 45 40 35

bovengrens 50 45 40

01/05 Vliegveldstraat 6 45 31 30

02 Vliegveldstraat 43/43a 43 39 35

03 Vliegveldstraat 29-37 36 24 24

04 Borgdijk 1 44 22 22

Tabel 6.2: Berekeningsresultaten LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(6.00-19.00)

Avond
(19.00-22.00)

Nacht
(22.00-6.00)

ambitiewaarde 45 40 35

bovengrens 50 45 40

01/05 Vliegveldstraat 6 48 52 --

02 Vliegveldstraat 43/43a 42 42 --

03 Vliegveldstraat 29-37 38 38 --

04 Borgdijk 1 40 39 --

Bespreking resultaten 
representatieve situatie

De geluidsbelasting voldoet in alle perioden aan de ambitiewaarde uit het 
geluidbeleid. De woning aan de Vliegveldstraat 6 ondervindt in de 
dagperiode de hoogste geluidsbelasting. Dit komt door het gebruik van de 
tractors op het erf en de rijbewegingen van de tractors. In de avond- en 
nachtperiode is de geluidsbelasting het hoogst op de woning aan de 
Vliegveldstraat 43/43a. Dit komt door de vrachtwagen die melk aanvoert.

Bespreking resultaten 
incidentele situaties

Tijdens het inkuilen van mais en gras vinden er meer rijbewegingen van 
tractors plaats en is er langdurig een tractor in bedrijf op de sleufsilo's. De 
geluidsbelasting is hierdoor hoger dan in de representatieve bedrijfssituatie. 
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Op de woning aan de Vliegveldstraat 6 wordt hierdoor in de avondperiode 
de bovengrens uit het geluidbeleid overschreden.

Uit onderzoek blijkt dat een aarden wal langs de oprit nagenoeg geen 
geluidsreductie geeft. Dit komt doordat de geluidsbelasting in de 
avondperiode beoordeeld wordt op 5 meter hoogte en doordat de tractor 
bovenop de sleufsilo's in gebruik is. 

Het inkuilen vindt maximaal op 5 dagen per jaar plaats en in  het geluid-
beleid wordt onderkend dat tijdens incidentele bedrijfssituaties de 
geluidsbelasting hoog kan zijn. Gezien de aard en de frequentie kan deze 
activiteit gezien worden als incidentele bedrijfssituatie, zoals bedoeld in het 
12-dagencriterium.

Bijlagen Bijlage 4: Berekeningsresultaten LAr,LT

 6.2 Maximaal geluidsniveau LAmax

Berekeningsresultaten In tabel 6.3 zijn de berekeningsresultaten van het maximale geluidsniveau 
opgenomen. Er is rekening gehouden met alle activiteiten uit de 
representatieve bedrijfssituatie en uit de incidentele bedrijfssituatie.

Tabel 6.3: Berekeningsresultaten LAmax

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(6.00-19.00)

Avond
(19.00-22.00)

Nacht
(22.00-6.00)

Grenswaarde 70 65 60

01/05 Vliegveldstraat 6 61 62 53

02 Vliegveldstraat 43/43a 65 68 68

03 Vliegveldstraat 29-37 61 50 50

04 Borgdijk 1 53 49 44

Bespreking resultaten De geluidsbelasting voldoet op alle toetspunten aan de grenswaarde, 
behalve in de avond- en nachtperiode op de woning aan de Vliegveldstraat 
43/43a.

De overschrijding op de Viegveldstraat 43/43a wordt veroorzaakt door de 
vrachtwagen die melk komt brengen. Dit betreft een bestaande situatie die 
niet verandert door de uitbreidingen. In het Activiteitenbesluit is voor een 
rijbeweging die een keer per etmaal voorkomt, zoals hier het geval is, een 
ontheffing van de normstelling opgenomen. In lijn met het Activiteiten-
besluit zou in dit geval een soortgelijke ontheffing in de vergunnings-
voorschriften kunnen worden opgenomen. Naast dat het gaat om een 
bestaande activiteit, is een argument hiervoor dat geluidsreducerende 
maatregelen niet mogelijk zijn.
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Bijlagen Bijlage 5: Berekeningsresultaten LAmax

 6.3 Indirecte hinder

Berekeningsresultaten In tabel 6.4 zijn de berekeningsresultaten opgenomen voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de rijbewegingen 
van en naar de inrichting.

Tabel 6.4: Berekeningsresultaten indirecte hinder, Vliegveldstraat 43/43a

Omschrijving Dag
(6.00-19.00)

Avond
(19.00-22.00)

Nacht
(22.00-6.00)

Voorkeursgrenswaarde
(maximale grenswaarde)

50
(65)

45
(60)

40
(55)

Representatieve bedrijfssituatie 48 41 37

Incidentele bedrijfssituatie 53 53 --

Bespreking resultaten De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet in de 
representatieve bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde volgens de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het 
wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van 
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer', Ministerie van 
VROM, 29 februari 1996. 

Tijdens het inkuilen van gras en mais vinden er veel transportbewegingen 
plaats en is de geluidsbelasting hoger dan in de representatieve bedrijfs-
situatie. De voorkeursgrenswaarde wordt dan overschreden. De incidentele 
bedrijfssituatie vindt maximaal 5 dagen per jaar plaats. Gezien het 
incidentele karakter van deze activiteit en omdat wel aan de maximale 
grenswaarde wordt voldaan, wordt de geluidsbelasting aanvaardbaar 
geacht.

Bijlagen Bijlage 6: Berekeningsresultaten indirecte hinder
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 7 Conclusies
Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT

• Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet in de 
representatieve bedrijfssituatie aan de ambitiewaarde.

• Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is tijdens het inkuilen van 
gras en mais hoger dan in de representatieve bedrijfssituatie. Deze 
situatie kan beschouwd worden als incident, zoals bedoeld in het 12-
dagencriterium.

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

• Het maximale geluidsniveau voldoet op alle toetspunten aan de 
grenswaarde, behalve in de avond- en nachtperiode op de woning aan 
de Vliegveldstraat 43/43a.

• De overschrijding op de Viegveldstraat 43/43a wordt veroorzaakt door 
de rijbeweging van de vrachtwagen die melk komt brengen. Dit betreft 
een bestaande situatie die niet verandert. In lijn met de normstelling 
uit het Activiteitenbesluit zou voor deze activiteit in de 
vergunningsvoorschriften een ontheffing kunnen worden opgenomen.

Indirecte hinder • De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet in de 
representatieve bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde volgens 
de Circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met 
vergunningverlening w.m.' van 29 februari 1996.

• Tijdens het inkuilen van gras en mais vinden er veel transport-
bewegingen plaats en is de geluidsbelasting hoger dan in de 
representatieve bedrijfssituatie. Gezien het incidentele karakter van 
deze activiteit en omdat wel aan de maximale grenswaarde wordt 
voldaan, wordt de geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder 
tijdens het inkuilen aanvaardbaar geacht.
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Bijlage 1

Ligging van het bedrijf





Bijlage 2

Bronsterkteberekeningen



bronsterkteberekeningen                                                   Sain milieuadvies
                                                                                  2015-3036

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  metingen                                                             
Bronnaam           :  * 2419 mengen/ pompen mest Fe ndt 820                                                            
MeetDatum          :  27-5-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,30                                                                                            
Meetafstand    [m] :  9,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  3,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     33,1    58,0    62,4    69 ,7    73,2    75,2    71,6    63,8    50,4    79,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     30,1    30,1    30,1    30 ,1    30,1    30,1    30,1    30,1    30,1         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     57,2    82,1    90,5    97 ,7   101,2   103,3    99,7    91,9    78,4   107,2 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  metingen                                                             
Bronnaam           :  * 2424 rijden tractor Fendt  308                                                                
MeetDatum          :  27-5-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,30                                                                                            
Meetafstand    [m] :  33,00                                                                                           
Meethoogte     [m] :  3,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     35,0    43,5    46,1    48 ,8    54,3    57,2    54,4    50,7    39,3    61,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     41,4    41,4    41,4    41 ,4    41,4    41,4    41,4    41,4    41,4         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,1     0,1     0,2     0,6     2,2         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     70,4    78,8    85,5    88 ,2    93,7    96,7    94,0    90,7    80,9   100,8 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  metingen                                                             
Bronnaam           :  * 2425 verreiker vullen voerm engwagen JCB 531                                                   
MeetDatum          :  27-5-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,30                                                                                            
Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                           
Meethoogte     [m] :  3,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     32,3    38,7    51,2    58 ,6    61,2    60,0    57,8    52,5    37,9    66,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31 ,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     57,3    63,7    80,2    87 ,6    90,2    89,0    86,8    81,5    66,9    95,0 
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bronsterkteberekeningen                                                   Sain milieuadvies
                                                                                  2015-3036

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  metingen                                                             
Bronnaam           :  * 2428 ventilator pekelruimte                                                                    
MeetDatum          :  27-5-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  3,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  5,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  4,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     29,5    46,1    51,3    53 ,5    53,7    55,3    50,8    44,3    32,0    60,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     25,0    25,0    25,0    25 ,0    25,0    25,0    25,0    25,0    25,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     48,5    65,1    74,3    76 ,5    76,6    78,3    73,8    67,3    55,0    83,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  metingen                                                             
Bronnaam           :  * 2429 koeling winkel A                                                                         
MeetDatum          :  27-5-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  3,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,1    36,0    45,5    50 ,7    54,1    59,3    58,7    52,8    44,2    63,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     20,5    20,5    20,5    20 ,5    20,5    20,5    20,5    20,5    20,5         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     36,7    50,5    64,0    69 ,2    72,7    77,8    77,2    71,3    62,8    82,0 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  metingen                                                             
Bronnaam           :  * 2430 koeling gebouw D                                                                         
MeetDatum          :  27-5-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  14,00                                                                                           
Meethoogte     [m] :  1,80                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     16,6    38,9    49,0    47 ,2    49,8    51,2    49,9    44,4    34,8    56,9 
Achtergr   [dB(A)] :     23,4    32,3    40,8    43 ,5    51,0    50,5    47,4    41,4    32,4    55,4 
DGeo          [dB] :     33,9    33,9    33,9    33 ,9    33,9    33,9    33,9    33,9    33,9         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     41,5    63,9    77,9    76 ,1    78,7    80,1    78,9    73,3    63,7    85,8 
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II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  metingen                                                             
Bronnaam           :  * 2433 koeling gebouw B                                                                         
MeetDatum          :  27-5-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  2,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     22,5    35,7    45,0    44 ,5    46,9    47,9    47,8    39,9    34,2    53,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     17,0    17,0    17,0    17 ,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     33,5    46,7    60,1    59 ,5    61,9    63,0    62,8    54,9    49,2    68,9 
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Bijlage 3

Gegevens rekenmodel



Stationaire bronnen

omschrijving bedrijfstijd  [uren] aantal bedrijfstijd per deelbron [uren]
[dB(A)] [dB] dag avond nacht deelbronnen dag avond nacht

01 lossen bulkvoer E 106 8 0,5 1 0,5 -- --
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 106 8 0,33 1 0,33 -- --
26 95 14 1,25 1 1,25 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 107 2 1,25 1 1,25 -- --

04-07 tractor uitrijden voer 101 5 0,85 4 0,21 -- --
20 94 11 1 1 1 -- --
21 ventilator pekelruimte 83 -- 13 3 8 1 13 3 8
22 koeling gebouw A 82 -- 6,5 1,5 4 1 6,5 1,5 4
23 koeling gebouw B 69 -- 3,9 0,9 2,4 1 3,9 0,9 2,4
24 koeling gebouw D 86 -- 3,9 0,9 2,4 1 3,9 0,9 2,4
25 koeling nieuwe hal 80 -- 3,9 0,9 2,4 1 3,9 0,9 2,4

10-13 107 2 8 4 2 -- --

30-31 tractor op kuil 98 13 13 3 2 6,5 1,5 --

Mobiele bronnen

omschrijving aantal bewegingen
[dB(A)] [dB] dag avond nacht

51 route bulkvoer 102 7 2
52 route aanvoer melk 102 7 2 2 2
53 route aan/afvoer kaasmakerij en wei 102 7 6 2 2
54 route personenauto's oprit 1 90 4 100
55 route bus oprit 1 102 7 2
56 route personenauto's oprit 2 90 4 300

57 route tractors oprit 5 101 5 80

58 route tractor inkuilen 101 5 162 38

indirecte hinder (bewegingen op de openbare weg):
61 personenauto's 93 200
62 vrachtwagens en bussen 106 6 2 2
63 tractors 106 27
64 106 81 25

bron id L
w,A

L
A,max

 - L
A,eq

gebruik verreiker ivm voeren vee

laden/lossen aan dockshelter

Alleen rbs:
tractor mixen/pompen mest/verreiker divers

Alleen ibs:

bron id Lw,A LA,max - LA,eq

Alleen rbs:

Alleen ibs:

nvt
nvt
nvt

extra tractors ibs nvt









Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
01 Vliegveldstraat 6 zg      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     254084,04     479620,72
02 vliegveldstraat 43/ 43a      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     254011,16     479818,65
03 vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     253900,48     479895,11
04 borgdijk 1      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     253797,90     479498,44
05 Vliegveldweg 6 ag      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     254075,54     479614,01

06 Vliegveldstraat 39      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     253951,32     479878,89
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1
1 bedrijfterein 0,00     253979,03     479826,20
2 vliegveldstraat 6 0,00     254062,99     479624,16
3 vliegveldstraat 43, 43a 0,00     254008,37     479836,65
4 vliegveldstraat 41 0,00     253979,01     479871,87
5 vliegveldstraat 39, 39a 0,00     253956,09     479893,41

7 borgdijk 2 0,00     253507,37     479662,41
8 vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 0,00     253852,62     479932,27
9 vliegveldstraat 0,00     253803,65     479945,18
11 bedrijfterein (parkeerplaats) 0,00     253890,00     479849,40
6 borgdijk 1 0,00     253804,90     479503,67
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
01 gebouw A     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253944,70     479822,99
02 gebouw A    11,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253966,46     479810,41
03 gebouw A     8,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253967,66     479815,07
04 gebouw B     2,35      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253948,43     479794,36
05 gebouw B     5,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253949,37     479798,65

06 gebouw B     4,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253949,96     479801,00
07 gebouw C     2,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253970,06     479778,42
08 gebouw C     7,15      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253973,54     479794,66
09 gebouw C     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253972,25     479778,86
10 gebouw D     2,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253962,09     479773,14

11 gebouw D     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253949,06     479770,74
12 gebouw D     4,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253958,87     479779,03
13 gebouw J     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253941,55     479762,52
14 gebouw I     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253907,18     479664,00
15 gebouw F, G, H     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253985,18     479764,03

16 gebouw E     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     254002,96     479774,09
17 gebouw E     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     254017,96     479726,52
18 gebouw E     5,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253986,96     479764,99
19 gebouw 2     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253846,78     479689,44
20 gebouw 1     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     254005,32     479699,33

21 gebouw 3     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253891,53     479754,03
22 gebouw 3     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253891,46     479743,90
25 vliegveldstraat 43, 43a     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     254025,39     479818,49
27 vliegveldstraat 39, 39a     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253955,91     479892,34
29 borgdijk 2     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253512,18     479646,70

30 vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253847,15     479918,97
13 gebouw J     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253946,28     479742,34
26 vliegveldstraat 41     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253975,57     479867,10
28 borgdijk 1     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     253794,98     479500,22
23 vliegveldstraat 6     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     254073,46     479617,15

24 vliegveldstraat 6 garage     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     254075,45     479624,85
24 vliegveldstraat 6 garage     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     254066,60     479622,39
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
51 route bulkvoer rbs      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  33,38 -- --   5  15,00          16           238,75
52 route aanvoer melk rbs      1,00      0,00 Relatief     2     2     2  33,87  27,50  31,76   5  15,00           6            80,01
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei rbs      1,00      0,00 Relatief     6     2     2  28,89  27,29  31,55   5  15,00           4            56,01
54 route personenauto oprit 1 rbs --      0,00 Relatief   100 -- --  17,09 -- --   5  15,00           6            76,26
55 route bus oprit 1 rbs      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  33,56 -- --   5  15,00           4            57,27

56 route personenauto's oprit 2 rbs      0,75      0,00 Relatief   300 -- --  13,18 -- --   5  15,00           2            20,82
57 route tractors oprit 5 2424 rbs      1,30      0,00 Relatief    80 -- --  16,13 -- --   5  20,00          12           237,82
64 extra tractors ibs indirecte hinder      1,00      0,00 Relatief    81    25 --  25,90  24,63 --  20   9,00          11            90,86
61 personenauto IH rbs      0,75      0,00 Relatief   200 -- --  21,96 -- --  20   9,00          11            90,96
62 vrachtwagen en bussen IH rbs      1,00      0,00 Relatief     6     2     2  37,20  35,60  39,86  20   9,00          11            90,87

63 tractors IH rbs      1,00      0,00 Relatief    27 -- --  30,67 -- --  20   9,00          11            90,86
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
51 route bulkvoer   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     254008,09     479783,09
52 route aanvoer melk   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     254009,27     479781,62
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     254044,66     479728,85
54 route personenauto oprit 1   56,60   68,20   75,50   79,10   82,00   85,50   83,90   77,50   67,70   89,75     253930,41     479859,82
55 route bus oprit 1   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     253932,15     479857,82

56 route personenauto's oprit 2   56,60   68,20   75,50   79,10   82,00   85,50   83,90   77,50   67,70   89,75     253982,05     479817,91
57 route tractors oprit 5 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     254071,43     479670,14
64 extra tractors ibs   67,70   81,00   88,80   93,40   98,90  102,80  100,10   94,30   85,70  106,35     253965,91     479844,64
61 personenauto    0,00   72,00   74,00   78,00   83,00   89,00   88,00   80,00   72,00   92,66     253965,31     479844,06
62 vrachtwagen en bussen    0,00   84,00   88,00   93,00   98,00  102,00  100,00   93,00   83,00  105,71     253965,63     479844,34

63 tractors   67,70   81,00   88,80   93,40   98,90  102,80  100,10   94,30   85,70  106,35     253966,26     479844,88
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
01 lossen bulkvoer E rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  14,15 -- -- Nee Nee Nee
02 lossen bulkvoer sleufsilo's rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,95 -- -- Nee Nee Nee
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,250 -- --  10,17 -- -- Nee Nee Nee
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,250 -- --  10,17 -- -- Nee Nee Nee
04 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee

05 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee
06 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee
07 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,000 -- --   8,13 -- -- Nee Nee Nee
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,000 -- --   8,13 -- -- Nee Nee Nee

12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,000 -- --   8,13 -- -- Nee Nee Nee
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,000 -- --   8,13 -- -- Nee Nee Nee
20 laden/ lossen aan dockshelter rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  11,14 -- -- Nee Nee Nee
22 koeling gebouw A 2429 rbs     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  6,500  1,500  4,000   3,01   3,01   3,01 Ja Nee Nee
23 koeling gebouw B 2433 rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  3,899  0,900  2,399   5,23   5,23   5,23 Ja Nee Nee

24 koeling gebouw D 2430 rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  3,899  0,900  2,399   5,23   5,23   5,23 Ja Nee Nee
25 koeling gebouw 1 rbs     5,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  3,899  0,900  2,399   5,23   5,23   5,23 Nee Nee Nee
21 ventilator pekelruimte 2428 rbs     3,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 13,000  3,000  8,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
01 lossen bulkvoer E   72,60   79,30   91,60   94,70   96,90  100,40   99,00   99,50   97,00  106,26     253965,70     479740,47
02 lossen bulkvoer sleufsilo's   72,60   79,30   91,60   94,70   96,90  100,40   99,00   99,50   97,00  106,26     253918,09     479651,81
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425   57,31   63,71   80,23   87,56   90,16   89,00   86,83   81,54   66,92   94,97     253959,49     479651,81
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's   57,22   82,12   90,52   97,74  101,24  103,28   99,67   91,86   78,44  107,22     253922,66     479643,87
04 tractor uitrijden voer 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     253883,88     479647,04

05 tractor uitrijden voer 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     253954,71     479688,42
06 tractor uitrijden voer 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     253976,09     479700,23
07 tractor uitrijden voer 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     253996,53     479711,38
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820   57,22   82,12   90,52   97,74  101,24  103,28   99,67   91,86   78,44  107,22     253887,40     479647,59
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820   57,22   82,12   90,52   97,74  101,24  103,28   99,67   91,86   78,44  107,22     253955,62     479686,36

12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820   57,22   82,12   90,52   97,74  101,24  103,28   99,67   91,86   78,44  107,22     253976,80     479697,77
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820   57,22   82,12   90,52   97,74  101,24  103,28   99,67   91,86   78,44  107,22     253997,44     479709,12
20 laden/ lossen aan dockshelter   59,60   66,60   74,40   83,70   87,00   87,00   88,40   84,90   77,00   93,66     254032,20     479712,15
22 koeling gebouw A 2429   36,66   50,48   64,03   69,23   72,65   77,81   77,23   71,34   62,76   81,99     253953,97     479805,43
23 koeling gebouw B 2433   33,52   46,72   60,05   59,49   61,88   62,95   62,83   54,86   49,22   68,91     253938,34     479799,18

24 koeling gebouw D 2430   41,51   63,85   77,87   76,09   78,69   80,08   78,85   73,34   63,67   85,81     253951,94     479776,63
25 koeling gebouw 1   35,51   57,85   71,87   70,09   72,69   74,08   72,85   67,34   57,67   79,81     254025,21     479702,69
21 ventilator pekelruimte 2428   48,45   65,07   74,29   76,47   76,64   78,27   73,81   67,31   55,02   83,37     254007,57     479727,13
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
58 route tractor inkuilen 2424 rbs+ibs --      0,00 Relatief   162    38 --  13,17  13,10 --   5  20,00          19           367,21
51 route bulkvoer rbs      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  33,38 -- --   5  15,00          16           238,75
52 route aanvoer melk rbs      1,00      0,00 Relatief     2     2     2  33,87  27,50  31,76   5  15,00           6            80,01
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei rbs      1,00      0,00 Relatief     6     2     2  28,89  27,29  31,55   5  15,00           4            56,01
54 route personenauto oprit 1 rbs --      0,00 Relatief   100 -- --  17,09 -- --   5  15,00           6            76,26

55 route bus oprit 1 rbs      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  33,56 -- --   5  15,00           4            57,27
56 route personenauto's oprit 2 rbs      0,75      0,00 Relatief   300 -- --  13,18 -- --   5  15,00           2            20,82
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
58 route tractor inkuilen 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     254072,37     479669,14
51 route bulkvoer   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     254008,09     479783,09
52 route aanvoer melk   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     254009,27     479781,62
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     254044,66     479728,85
54 route personenauto oprit 1   56,60   68,20   75,50   79,10   82,00   85,50   83,90   77,50   67,70   89,75     253930,41     479859,82

55 route bus oprit 1   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     253932,15     479857,82
56 route personenauto's oprit 2   56,60   68,20   75,50   79,10   82,00   85,50   83,90   77,50   67,70   89,75     253982,05     479817,91
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
30 tractor op kuil 2426 rbs+ibs     3,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  6,500  1,500 --   3,01   3,01 -- Nee Nee Nee
31 tractor op kuil 2426 rbs+ibs     3,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  6,500  1,500 --   3,01   3,01 -- Nee Nee Nee
01 lossen bulkvoer E rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  14,15 -- -- Nee Nee Nee
02 lossen bulkvoer sleufsilo's rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --  15,95 -- -- Nee Nee Nee
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,250 -- --  10,17 -- -- Nee Nee Nee

03 tractor mengen voer bij sleufsilo's rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,250 -- --  10,17 -- -- Nee Nee Nee
04 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee
05 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee
06 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee
07 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee

20 laden/ lossen aan dockshelter rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  11,14 -- -- Nee Nee Nee
22 koeling gebouw A 2429 rbs     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  6,500  1,500  4,000   3,01   3,01   3,01 Ja Nee Nee
23 koeling gebouw B 2433 rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  3,899  0,900  2,399   5,23   5,23   5,23 Ja Nee Nee
24 koeling gebouw D 2430 rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  3,899  0,900  2,399   5,23   5,23   5,23 Ja Nee Nee
25 koeling gebouw 1 rbs     5,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  3,899  0,900  2,399   5,23   5,23   5,23 Nee Nee Nee

21 ventilator pekelruimte 2428 rbs     3,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 13,000  3,000  8,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
30 tractor op kuil 2426   64,30   77,60   84,80   91,00   90,40   92,60   91,30   86,50   80,90   98,10     253961,60     479626,31
31 tractor op kuil 2426   64,30   77,60   84,80   91,00   90,40   92,60   91,30   86,50   80,90   98,10     253988,44     479642,22
01 lossen bulkvoer E   72,60   79,30   91,60   94,70   96,90  100,40   99,00   99,50   97,00  106,26     253965,70     479740,47
02 lossen bulkvoer sleufsilo's   72,60   79,30   91,60   94,70   96,90  100,40   99,00   99,50   97,00  106,26     253918,09     479651,81
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425   57,31   63,71   80,23   87,56   90,16   89,00   86,83   81,54   66,92   94,97     253959,49     479651,81

03 tractor mengen voer bij sleufsilo's   57,22   82,12   90,52   97,74  101,24  103,28   99,67   91,86   78,44  107,22     253922,66     479643,87
04 tractor uitrijden voer 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     253883,88     479647,04
05 tractor uitrijden voer 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     253954,71     479688,42
06 tractor uitrijden voer 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     253976,09     479700,23
07 tractor uitrijden voer 2424   70,35   78,84   85,51   88,19   93,70   96,69   93,96   90,69   80,92  100,75     253996,53     479711,38

20 laden/ lossen aan dockshelter   59,60   66,60   74,40   83,70   87,00   87,00   88,40   84,90   77,00   93,66     254032,20     479712,15
22 koeling gebouw A 2429   36,66   50,48   64,03   69,23   72,65   77,81   77,23   71,34   62,76   81,99     253953,97     479805,43
23 koeling gebouw B 2433   33,52   46,72   60,05   59,49   61,88   62,95   62,83   54,86   49,22   68,91     253938,34     479799,18
24 koeling gebouw D 2430   41,51   63,85   77,87   76,09   78,69   80,08   78,85   73,34   63,67   85,81     253951,94     479776,63
25 koeling gebouw 1   35,51   57,85   71,87   70,09   72,69   74,08   72,85   67,34   57,67   79,81     254025,21     479702,69

21 ventilator pekelruimte 2428   48,45   65,07   74,29   76,47   76,64   78,27   73,81   67,31   55,02   83,37     254007,57     479727,13
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
58 route tractor inkuilen 2424 rbs+ibs --      0,00 Relatief   162    38 --  13,17  13,10 --   5  20,00          19           367,21
51 route bulkvoer rbs      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  33,38 -- --   5  15,00          16           238,75
52 route aanvoer melk rbs      1,00      0,00 Relatief     2     2     2  33,87  27,50  31,76   5  15,00           6            80,01
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei rbs      1,00      0,00 Relatief     6     2     2  28,89  27,29  31,55   5  15,00           4            56,01
54 route personenauto oprit 1 rbs --      0,00 Relatief   100 -- --  17,09 -- --   5  15,00           6            76,26

55 route bus oprit 1 rbs      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  33,56 -- --   5  15,00           4            57,27
56 route personenauto's oprit 2 rbs      0,75      0,00 Relatief   300 -- --  13,18 -- --   5  15,00           2            20,82
57 route tractors oprit 5 2424 rbs      1,30      0,00 Relatief    80 -- --  16,13 -- --   5  20,00          12           237,94

16-12-2015 10:51:29Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
58 route tractor inkuilen 2424   75,35   83,84   90,51   93,19   98,70  101,69   98,96   95,69   85,92  105,75     254072,37     479669,14
51 route bulkvoer   71,60   85,80   92,40   97,90  101,70  104,50  103,20   97,50   89,60  108,96     254008,09     479783,09
52 route aanvoer melk   71,60   85,80   92,40   97,90  101,70  104,50  103,20   97,50   89,60  108,96     254009,27     479781,62
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei   71,60   85,80   92,40   97,90  101,70  104,50  103,20   97,50   89,60  108,96     254044,66     479728,85
54 route personenauto oprit 1   60,60   72,20   79,50   83,10   86,00   89,50   87,90   81,50   71,70   93,75     253930,41     479859,82

55 route bus oprit 1   71,60   85,80   92,40   97,90  101,70  104,50  103,20   97,50   89,60  108,96     253932,15     479857,82
56 route personenauto's oprit 2   60,60   72,20   79,50   83,10   86,00   89,50   87,90   81,50   71,70   93,75     253982,05     479817,91
57 route tractors oprit 5 2424   75,35   83,84   90,51   93,19   98,70  101,69   98,96   95,69   85,92  105,75     254071,43     479670,14
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
30 tractor op kuil 2426 rbs+ibs     3,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  6,500  1,500 --   3,01   3,01 -- Nee Nee Nee
31 tractor op kuil 2426 rbs+ibs     3,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  6,500  1,500 --   3,01   3,01 -- Nee Nee Nee
01 lossen bulkvoer E rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  14,15 -- -- Nee Nee Nee
02 lossen bulkvoer sleufsilo's rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,357 -- --  15,61 -- -- Nee Nee Nee
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,250 -- --  10,17 -- -- Nee Nee Nee

03 tractor mengen voer bij sleufsilo's rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,250 -- --  10,17 -- -- Nee Nee Nee
04 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee
05 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee
06 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee
07 tractor uitrijden voer 2424 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,210 -- --  17,92 -- -- Nee Nee Nee

10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,000 -- --   8,13 -- -- Nee Nee Nee
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,000 -- --   8,13 -- -- Nee Nee Nee
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,000 -- --   8,13 -- -- Nee Nee Nee
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 rbs     1,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  2,000 -- --   8,13 -- -- Nee Nee Nee
20 laden/ lossen aan dockshelter rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  11,14 -- -- Nee Nee Nee

22 koeling gebouw A 2429 rbs     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  6,500  1,500  4,000   3,01   3,01   3,01 Ja Nee Nee
23 koeling gebouw B 2433 rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  3,899  0,900  2,399   5,23   5,23   5,23 Ja Nee Nee
24 koeling gebouw D 2430 rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  3,899  0,900  2,399   5,23   5,23   5,23 Ja Nee Nee
25 koeling gebouw 1 rbs     5,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  3,899  0,900  2,399   5,23   5,23   5,23 Nee Nee Nee
21 ventilator pekelruimte 2428 rbs     3,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 13,000  3,000  8,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

2015-3036

Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
Landgoed Kaamps Deurningen 12-2015 - Deurningen 

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
30 tractor op kuil 2426   77,30   90,60   97,80  104,00  103,40  105,60  104,30   99,50   93,90  111,10     253961,60     479626,31
31 tractor op kuil 2426   77,30   90,60   97,80  104,00  103,40  105,60  104,30   99,50   93,90  111,10     253988,44     479642,22
01 lossen bulkvoer E   80,60   87,30   99,60  102,70  104,90  108,40  107,00  107,50  105,00  114,26     253965,70     479740,47
02 lossen bulkvoer sleufsilo's   80,60   87,30   99,60  102,70  104,90  108,40  107,00  107,50  105,00  114,26     253918,09     479651,81
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425   71,31   77,71   94,23  101,56  104,16  103,00  100,83   95,54   80,92  108,97     253959,49     479651,81

03 tractor mengen voer bij sleufsilo's   59,22   84,12   92,52   99,74  103,24  105,28  101,67   93,86   80,44  109,22     253922,66     479643,87
04 tractor uitrijden voer 2424   75,35   83,84   90,51   93,19   98,70  101,69   98,96   95,69   85,92  105,75     253883,88     479647,04
05 tractor uitrijden voer 2424   75,35   83,84   90,51   93,19   98,70  101,69   98,96   95,69   85,92  105,75     253954,71     479688,42
06 tractor uitrijden voer 2424   75,35   83,84   90,51   93,19   98,70  101,69   98,96   95,69   85,92  105,75     253976,09     479700,23
07 tractor uitrijden voer 2424   75,35   83,84   90,51   93,19   98,70  101,69   98,96   95,69   85,92  105,75     253996,53     479711,38

10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820   59,22   84,12   92,52   99,74  103,24  105,28  101,67   93,86   80,44  109,22     253887,40     479647,59
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820   59,22   84,12   92,52   99,74  103,24  105,28  101,67   93,86   80,44  109,22     253955,62     479686,36
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820   59,22   84,12   92,52   99,74  103,24  105,28  101,67   93,86   80,44  109,22     253976,80     479697,77
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820   59,22   84,12   92,52   99,74  103,24  105,28  101,67   93,86   80,44  109,22     253997,44     479709,12
20 laden/ lossen aan dockshelter   70,60   77,60   85,40   94,70   98,00   98,00   99,40   95,90   88,00  104,66     254032,20     479712,15

22 koeling gebouw A 2429   36,66   50,48   64,03   69,23   72,65   77,81   77,23   71,34   62,76   81,99     253953,97     479805,43
23 koeling gebouw B 2433   33,52   46,72   60,05   59,49   61,88   62,95   62,83   54,86   49,22   68,91     253938,34     479799,18
24 koeling gebouw D 2430   41,51   63,85   77,87   76,09   78,69   80,08   78,85   73,34   63,67   85,81     253951,94     479776,63
25 koeling gebouw 1   35,51   57,85   71,87   70,09   72,69   74,08   72,85   67,34   57,67   79,81     254025,21     479702,69
21 ventilator pekelruimte 2428   48,45   65,07   74,29   76,47   76,64   78,27   73,81   67,31   55,02   83,37     254007,57     479727,13
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Bijlage 4

Berekeningsresultaten LAr,LT



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Vliegveldstraat 6 zg 1,50 44,9 26,1 25,1 44,9
01_B Vliegveldstraat 6 zg 5,00 50,6 30,9 30,1 50,6
02_A vliegveldstraat 43/ 43a 1,50 43,0 35,9 32,0 43,0
02_B vliegveldstraat 43/ 43a 5,00 45,1 38,9 35,1 45,1
03_A vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 1,50 35,7 22,9 21,6 35,7

03_B vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 5,00 38,7 24,2 23,1 38,7
04_A borgdijk 1 1,50 44,1 20,3 19,7 44,1
04_B borgdijk 1 5,00 46,1 22,3 21,8 46,1
05_A Vliegveldweg 6 ag 1,50 45,4 20,1 19,5 45,4
05_B Vliegveldweg 6 ag 5,00 50,8 26,8 26,5 50,8

06_A Vliegveldstraat 39 1,50 37,4 26,5 23,2 37,4
06_B Vliegveldstraat 39 5,00 40,2 27,9 24,7 40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Vliegveldstraat 6 zg
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Vliegveldstraat 6 zg 1,50 44,9 26,1 25,1 44,9
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 42,5 -- -- 42,5
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 36,9 -- -- 36,9
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 36,2 -- -- 36,2
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 31,9 -- -- 31,9
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 27,8 -- -- 27,8

01 lossen bulkvoer E 1,00 26,5 -- -- 26,5
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 22,5 -- -- 22,5
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 22,4 -- -- 22,4
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 21,6 21,6 21,6 31,6
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,9 -- -- 20,9

25 koeling gebouw 1 5,00 20,6 20,6 20,6 30,6
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,3 -- -- 20,3
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 16,7 18,3 14,1 24,1
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 15,8 -- -- 15,8
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 15,3 -- -- 15,3

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 15,3 -- -- 15,3
51 route bulkvoer 1,00 13,0 -- -- 13,0
52 route aanvoer melk 1,00 12,3 18,6 14,4 24,4
54 route personenauto oprit 1 0,75 10,7 -- -- 10,7
56 route personenauto's oprit 2 0,75 10,6 -- -- 10,6

22 koeling gebouw A 2429 0,50 8,5 8,5 8,5 18,5
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 6,7 -- -- 6,7
55 route bus oprit 1 1,00 2,3 -- -- 2,3
24 koeling gebouw D 2430 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -8,5 -8,5 -8,5 1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vliegveldstraat 6 zg
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_B Vliegveldstraat 6 zg 5,00 50,6 30,9 30,1 50,6
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 46,2 -- -- 46,2
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 45,6 -- -- 45,6
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 43,1 -- -- 43,1
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 37,1 -- -- 37,1
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 36,2 -- -- 36,2

02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 31,8 -- -- 31,8
01 lossen bulkvoer E 1,00 31,4 -- -- 31,4
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 30,1 -- -- 30,1
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 29,9 -- -- 29,9
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 28,0 28,0 28,0 38,0

05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 27,1 -- -- 27,1
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 25,2 -- -- 25,2
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 24,4 -- -- 24,4
25 koeling gebouw 1 5,00 23,7 23,7 23,7 33,7
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,4 -- -- 20,4

51 route bulkvoer 1,00 20,1 -- -- 20,1
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 19,7 21,3 17,0 27,0
52 route aanvoer melk 1,00 17,3 23,6 19,4 29,4
56 route personenauto's oprit 2 0,75 14,1 -- -- 14,1
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 13,3 -- -- 13,3

54 route personenauto oprit 1 0,75 13,1 -- -- 13,1
22 koeling gebouw A 2429 0,50 11,0 11,0 11,0 21,0
24 koeling gebouw D 2430 1,00 5,1 5,1 5,1 15,1
55 route bus oprit 1 1,00 3,4 -- -- 3,4
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -7,0 -7,0 -7,0 3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_A vliegveldstraat 43/ 43a 1,50 43,0 35,9 32,0 43,0
56 route personenauto's oprit 2 0,75 37,2 -- -- 37,2
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 36,3 -- -- 36,3
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 32,7 -- -- 32,7
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 32,5 -- -- 32,5
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 30,4 -- -- 30,4

02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 29,7 -- -- 29,7
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 29,3 -- -- 29,3
52 route aanvoer melk 1,00 29,0 35,4 31,1 41,1
51 route bulkvoer 1,00 28,9 -- -- 28,9
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 28,2 -- -- 28,2

10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 27,8 -- -- 27,8
54 route personenauto oprit 1 0,75 25,0 -- -- 25,0
01 lossen bulkvoer E 1,00 23,6 -- -- 23,6
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 23,1 24,7 20,5 30,5
24 koeling gebouw D 2430 1,00 20,4 20,4 20,4 30,4

55 route bus oprit 1 1,00 18,8 -- -- 18,8
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 15,4 -- -- 15,4
25 koeling gebouw 1 5,00 14,4 14,4 14,4 24,4
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 14,4 -- -- 14,4
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 13,8 -- -- 13,8

21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 13,5 13,5 13,5 23,5
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 11,2 -- -- 11,2
22 koeling gebouw A 2429 0,50 11,2 11,2 11,2 21,2
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 9,8 -- -- 9,8
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_B vliegveldstraat 43/ 43a 5,00 45,1 38,9 35,1 45,1
56 route personenauto's oprit 2 0,75 39,3 -- -- 39,3
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 36,7 -- -- 36,7
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 35,4 -- -- 35,4
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 34,7 -- -- 34,7
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 33,0 -- -- 33,0

10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 32,1 -- -- 32,1
51 route bulkvoer 1,00 32,0 -- -- 32,0
52 route aanvoer melk 1,00 31,9 38,3 34,0 44,0
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 31,5 -- -- 31,5
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 30,8 -- -- 30,8

02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 30,3 -- -- 30,3
54 route personenauto oprit 1 0,75 27,6 -- -- 27,6
01 lossen bulkvoer E 1,00 27,4 -- -- 27,4
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 25,9 27,5 23,2 33,2
24 koeling gebouw D 2430 1,00 23,9 23,9 23,9 33,9

55 route bus oprit 1 1,00 21,9 -- -- 21,9
25 koeling gebouw 1 5,00 21,2 21,2 21,2 31,2
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 17,7 -- -- 17,7
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 17,6 17,6 17,6 27,6
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 16,9 -- -- 16,9

05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 15,1 -- -- 15,1
22 koeling gebouw A 2429 0,50 14,4 14,4 14,4 24,4
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 12,1 -- -- 12,1
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 11,4 -- -- 11,4
23 koeling gebouw B 2433 1,00 1,6 1,6 1,6 11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
03_A vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 1,50 35,7 22,9 21,6 35,7
54 route personenauto oprit 1 0,75 30,1 -- -- 30,1
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 27,0 -- -- 27,0
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 26,6 -- -- 26,6
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 24,5 -- -- 24,5
01 lossen bulkvoer E 1,00 24,5 -- -- 24,5

55 route bus oprit 1 1,00 23,7 -- -- 23,7
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 22,8 -- -- 22,8
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 21,5 -- -- 21,5
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 21,3 -- -- 21,3
56 route personenauto's oprit 2 0,75 20,1 -- -- 20,1

51 route bulkvoer 1,00 19,6 -- -- 19,6
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 19,4 -- -- 19,4
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 17,8 -- -- 17,8
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 16,8 16,8 16,8 26,8
24 koeling gebouw D 2430 1,00 15,4 15,4 15,4 25,4

22 koeling gebouw A 2429 0,50 13,7 13,7 13,7 23,7
52 route aanvoer melk 1,00 12,3 18,7 14,4 24,4
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 8,1 9,7 5,4 15,4
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 7,7 -- -- 7,7
23 koeling gebouw B 2433 1,00 6,9 6,9 6,9 16,9

04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 5,1 -- -- 5,1
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 4,5 -- -- 4,5
25 koeling gebouw 1 5,00 4,2 4,2 4,2 14,2
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 4,1 -- -- 4,1
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 3,8 -- -- 3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
03_B vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 5,00 38,7 24,2 23,1 38,7
54 route personenauto oprit 1 0,75 33,2 -- -- 33,2
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 30,6 -- -- 30,6
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 28,7 -- -- 28,7
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 28,2 -- -- 28,2
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 27,4 -- -- 27,4

55 route bus oprit 1 1,00 26,7 -- -- 26,7
01 lossen bulkvoer E 1,00 26,1 -- -- 26,1
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 25,2 -- -- 25,2
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 23,5 -- -- 23,5
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 22,7 -- -- 22,7

56 route personenauto's oprit 2 0,75 21,2 -- -- 21,2
51 route bulkvoer 1,00 21,0 -- -- 21,0
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 18,8 -- -- 18,8
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 18,2 18,2 18,2 28,2
24 koeling gebouw D 2430 1,00 17,1 17,1 17,1 27,1

22 koeling gebouw A 2429 0,50 15,7 15,7 15,7 25,7
52 route aanvoer melk 1,00 13,0 19,4 15,1 25,1
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 9,9 -- -- 9,9
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 9,5 -- -- 9,5
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 9,1 10,7 6,5 16,5

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 8,9 -- -- 8,9
23 koeling gebouw B 2433 1,00 8,3 8,3 8,3 18,3
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 6,2 -- -- 6,2
25 koeling gebouw 1 5,00 6,2 6,2 6,2 16,2
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 4,5 -- -- 4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - borgdijk 1
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
04_A borgdijk 1 1,50 44,1 20,3 19,7 44,1
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 39,0 -- -- 39,0
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 36,9 -- -- 36,9
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 36,5 -- -- 36,5
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 34,8 -- -- 34,8
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 32,8 -- -- 32,8

57 route tractors oprit 5 2424 1,30 32,1 -- -- 32,1
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 28,6 -- -- 28,6
01 lossen bulkvoer E 1,00 26,8 -- -- 26,8
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 23,4 -- -- 23,4
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,6 -- -- 20,6

06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 19,8 -- -- 19,8
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 19,0 -- -- 19,0
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 18,1 18,1 18,1 28,1
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 17,6 -- -- 17,6
51 route bulkvoer 1,00 15,4 -- -- 15,4

54 route personenauto oprit 1 0,75 13,5 -- -- 13,5
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 10,2 11,8 7,5 17,5
56 route personenauto's oprit 2 0,75 9,9 -- -- 9,9
22 koeling gebouw A 2429 0,50 9,6 9,6 9,6 19,6
24 koeling gebouw D 2430 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5

55 route bus oprit 1 1,00 7,5 -- -- 7,5
25 koeling gebouw 1 5,00 6,8 6,8 6,8 16,8
52 route aanvoer melk 1,00 2,3 8,7 4,4 14,4
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 0,0 -- -- 0,0
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -5,8 -5,8 -5,8 4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - borgdijk 1
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
04_B borgdijk 1 5,00 46,1 22,3 21,8 46,1
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 41,0 -- -- 41,0
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 39,1 -- -- 39,1
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 38,6 -- -- 38,6
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 36,8 -- -- 36,8
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 34,5 -- -- 34,5

57 route tractors oprit 5 2424 1,30 33,7 -- -- 33,7
01 lossen bulkvoer E 1,00 30,3 -- -- 30,3
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 30,1 -- -- 30,1
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 25,0 -- -- 25,0
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 22,3 -- -- 22,3

06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 21,5 -- -- 21,5
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,7 -- -- 20,7
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 20,2 20,2 20,2 30,2
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 19,7 -- -- 19,7
51 route bulkvoer 1,00 17,5 -- -- 17,5

54 route personenauto oprit 1 0,75 15,2 -- -- 15,2
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 12,0 13,6 9,4 19,4
56 route personenauto's oprit 2 0,75 11,5 -- -- 11,5
22 koeling gebouw A 2429 0,50 11,3 11,3 11,3 21,3
24 koeling gebouw D 2430 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1

55 route bus oprit 1 1,00 9,1 -- -- 9,1
25 koeling gebouw 1 5,00 8,8 8,8 8,8 18,8
52 route aanvoer melk 1,00 4,3 10,7 6,4 16,4
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 2,6 -- -- 2,6
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -4,7 -4,7 -4,7 5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Vliegveldweg 6 ag
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_A Vliegveldweg 6 ag 1,50 45,4 20,1 19,5 45,4
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 40,6 -- -- 40,6
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 38,7 -- -- 38,7
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 37,9 -- -- 37,9
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 36,5 -- -- 36,5
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 33,8 -- -- 33,8

02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 30,8 -- -- 30,8
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 28,0 -- -- 28,0
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 24,9 -- -- 24,9
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 23,7 -- -- 23,7
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 22,6 -- -- 22,6

01 lossen bulkvoer E 1,00 22,3 -- -- 22,3
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 17,9 17,9 17,9 27,9
51 route bulkvoer 1,00 17,7 -- -- 17,7
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 17,6 -- -- 17,6
25 koeling gebouw 1 5,00 12,3 12,3 12,3 22,3

07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 12,1 -- -- 12,1
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 8,2 9,8 5,5 15,5
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 7,7 -- -- 7,7
56 route personenauto's oprit 2 0,75 6,4 -- -- 6,4
54 route personenauto oprit 1 0,75 5,7 -- -- 5,7

22 koeling gebouw A 2429 0,50 4,1 4,1 4,1 14,1
52 route aanvoer melk 1,00 3,8 10,2 5,9 15,9
24 koeling gebouw D 2430 1,00 2,1 2,1 2,1 12,1
55 route bus oprit 1 1,00 -5,3 -- -- -5,3
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -15,3 -15,3 -15,3 -5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Vliegveldweg 6 ag
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_B Vliegveldweg 6 ag 5,00 50,8 26,8 26,5 50,8
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 46,5 -- -- 46,5
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 43,4 -- -- 43,4
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 43,3 -- -- 43,3
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 40,7 -- -- 40,7
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 40,1 -- -- 40,1

13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 37,1 -- -- 37,1
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 32,5 -- -- 32,5
01 lossen bulkvoer E 1,00 31,2 -- -- 31,2
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 30,2 -- -- 30,2
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 27,3 -- -- 27,3

26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 25,7 -- -- 25,7
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 25,0 25,0 25,0 35,0
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 24,1 -- -- 24,1
51 route bulkvoer 1,00 20,6 -- -- 20,6
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,5 -- -- 20,5

25 koeling gebouw 1 5,00 19,1 19,1 19,1 29,1
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 19,1 -- -- 19,1
22 koeling gebouw A 2429 0,50 14,3 14,3 14,3 24,3
54 route personenauto oprit 1 0,75 13,8 -- -- 13,8
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 13,4 15,0 10,7 20,7

56 route personenauto's oprit 2 0,75 10,0 -- -- 10,0
52 route aanvoer melk 1,00 6,8 13,2 8,9 18,9
24 koeling gebouw D 2430 1,00 5,0 5,0 5,0 15,0
55 route bus oprit 1 1,00 4,7 -- -- 4,7
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -7,9 -7,9 -7,9 2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Vliegveldstraat 39
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
06_A Vliegveldstraat 39 1,50 37,4 26,5 23,2 37,4
54 route personenauto oprit 1 0,75 33,2 -- -- 33,2
56 route personenauto's oprit 2 0,75 29,0 -- -- 29,0
55 route bus oprit 1 1,00 27,0 -- -- 27,0
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 26,9 -- -- 26,9
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 25,8 -- -- 25,8

13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 24,0 -- -- 24,0
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 23,0 -- -- 23,0
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 22,3 -- -- 22,3
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 21,9 -- -- 21,9
51 route bulkvoer 1,00 19,6 -- -- 19,6

52 route aanvoer melk 1,00 18,8 25,2 21,0 31,0
01 lossen bulkvoer E 1,00 17,7 -- -- 17,7
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 17,5 -- -- 17,5
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 15,5 17,1 12,8 22,8
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 13,0 -- -- 13,0

21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 12,0 12,0 12,0 22,0
24 koeling gebouw D 2430 1,00 11,7 11,7 11,7 21,7
22 koeling gebouw A 2429 0,50 11,4 11,4 11,4 21,4
23 koeling gebouw B 2433 1,00 9,7 9,7 9,7 19,7
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 9,6 -- -- 9,6

25 koeling gebouw 1 5,00 9,4 9,4 9,4 19,4
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 9,4 -- -- 9,4
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 6,2 -- -- 6,2
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 5,7 -- -- 5,7
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 4,7 -- -- 4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Vliegveldstraat 39
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
06_B Vliegveldstraat 39 5,00 40,2 27,9 24,7 40,2
54 route personenauto oprit 1 0,75 35,6 -- -- 35,6
56 route personenauto's oprit 2 0,75 32,0 -- -- 32,0
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 31,2 -- -- 31,2
55 route bus oprit 1 1,00 29,2 -- -- 29,2
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 28,9 -- -- 28,9

57 route tractors oprit 5 2424 1,30 28,8 -- -- 28,8
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 25,9 -- -- 25,9
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 24,5 -- -- 24,5
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 23,0 -- -- 23,0
51 route bulkvoer 1,00 21,4 -- -- 21,4

52 route aanvoer melk 1,00 20,0 26,4 22,2 32,2
01 lossen bulkvoer E 1,00 18,9 -- -- 18,9
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 18,8 -- -- 18,8
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 17,8 -- -- 17,8
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 16,5 18,1 13,9 23,9

21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 14,6 14,6 14,6 24,6
22 koeling gebouw A 2429 0,50 13,7 13,7 13,7 23,7
24 koeling gebouw D 2430 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6
23 koeling gebouw B 2433 1,00 12,2 12,2 12,2 22,2
25 koeling gebouw 1 5,00 12,0 12,0 12,0 22,0

05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 10,4 -- -- 10,4
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 10,1 -- -- 10,1
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 7,9 -- -- 7,9
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 6,9 -- -- 6,9
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 5,2 -- -- 5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:04Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Vliegveldstraat 6 zg 1,50 48,0 47,9 25,1 52,9
01_B Vliegveldstraat 6 zg 5,00 51,7 51,5 30,1 56,5
02_A vliegveldstraat 43/ 43a 1,50 42,4 38,8 32,0 43,8
02_B vliegveldstraat 43/ 43a 5,00 44,5 41,7 35,1 46,7
03_A vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 1,50 37,8 36,0 21,6 41,0

03_B vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 5,00 40,2 38,0 23,1 43,0
04_A borgdijk 1 1,50 39,8 37,7 19,7 42,7
04_B borgdijk 1 5,00 41,6 39,4 21,8 44,4
05_A Vliegveldweg 6 ag 1,50 47,2 46,4 19,5 51,4
05_B Vliegveldweg 6 ag 5,00 51,6 51,2 26,5 56,2

06_A Vliegveldstraat 39 1,50 37,3 32,5 23,2 37,5
06_B Vliegveldstraat 39 5,00 39,8 34,7 24,7 39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:16Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Vliegveldstraat 6 zg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Vliegveldstraat 6 zg 1,50 48,0 47,9 25,1 52,9
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 47,7 47,8 -- 52,8
31 tractor op kuil 2426 3,00 32,8 32,8 -- 37,8
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 27,8 -- -- 27,8
01 lossen bulkvoer E 1,00 26,5 -- -- 26,5
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 22,4 -- -- 22,4

30 tractor op kuil 2426 3,00 21,7 21,7 -- 26,7
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 21,6 21,6 21,6 31,6
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,9 -- -- 20,9
25 koeling gebouw 1 5,00 20,6 20,6 20,6 30,6
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,3 -- -- 20,3

53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 16,7 18,3 14,1 24,1
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 15,8 -- -- 15,8
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 15,3 -- -- 15,3
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 15,3 -- -- 15,3
51 route bulkvoer 1,00 13,0 -- -- 13,0

52 route aanvoer melk 1,00 12,3 18,6 14,4 24,4
54 route personenauto oprit 1 0,75 10,7 -- -- 10,7
56 route personenauto's oprit 2 0,75 10,6 -- -- 10,6
22 koeling gebouw A 2429 0,50 8,5 8,5 8,5 18,5
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 6,7 -- -- 6,7

55 route bus oprit 1 1,00 2,3 -- -- 2,3
24 koeling gebouw D 2430 1,00 0,6 0,6 0,6 10,6
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -8,5 -8,5 -8,5 1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vliegveldstraat 6 zg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_B Vliegveldstraat 6 zg 5,00 51,7 51,5 30,1 56,5
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 50,8 50,9 -- 55,9
31 tractor op kuil 2426 3,00 42,3 42,3 -- 47,3
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 36,2 -- -- 36,2
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 31,8 -- -- 31,8
01 lossen bulkvoer E 1,00 31,4 -- -- 31,4

06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 29,9 -- -- 29,9
30 tractor op kuil 2426 3,00 29,5 29,5 -- 34,5
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 28,0 28,0 28,0 38,0
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 27,1 -- -- 27,1
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 25,2 -- -- 25,2

26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 24,4 -- -- 24,4
25 koeling gebouw 1 5,00 23,7 23,7 23,7 33,7
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,4 -- -- 20,4
51 route bulkvoer 1,00 20,1 -- -- 20,1
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 19,7 21,3 17,0 27,0

52 route aanvoer melk 1,00 17,3 23,6 19,4 29,4
56 route personenauto's oprit 2 0,75 14,1 -- -- 14,1
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 13,3 -- -- 13,3
54 route personenauto oprit 1 0,75 13,1 -- -- 13,1
22 koeling gebouw A 2429 0,50 11,0 11,0 11,0 21,0

24 koeling gebouw D 2430 1,00 5,1 5,1 5,1 15,1
55 route bus oprit 1 1,00 3,4 -- -- 3,4
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -7,0 -7,0 -7,0 3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_A vliegveldstraat 43/ 43a 1,50 42,4 38,8 32,0 43,8
56 route personenauto's oprit 2 0,75 37,2 -- -- 37,2
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 36,3 -- -- 36,3
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 34,6 34,7 -- 39,7
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 29,7 -- -- 29,7
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 29,3 -- -- 29,3

52 route aanvoer melk 1,00 29,0 35,4 31,1 41,1
51 route bulkvoer 1,00 28,9 -- -- 28,9
30 tractor op kuil 2426 3,00 25,5 25,5 -- 30,5
31 tractor op kuil 2426 3,00 25,2 25,2 -- 30,2
54 route personenauto oprit 1 0,75 25,0 -- -- 25,0

01 lossen bulkvoer E 1,00 23,6 -- -- 23,6
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 23,1 24,7 20,5 30,5
24 koeling gebouw D 2430 1,00 20,4 20,4 20,4 30,4
55 route bus oprit 1 1,00 18,8 -- -- 18,8
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 15,4 -- -- 15,4

25 koeling gebouw 1 5,00 14,4 14,4 14,4 24,4
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 14,4 -- -- 14,4
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 13,8 -- -- 13,8
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 13,5 13,5 13,5 23,5
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 11,2 -- -- 11,2

22 koeling gebouw A 2429 0,50 11,2 11,2 11,2 21,2
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 9,8 -- -- 9,8
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -1,2 -1,2 -1,2 8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_B vliegveldstraat 43/ 43a 5,00 44,5 41,7 35,1 46,7
56 route personenauto's oprit 2 0,75 39,3 -- -- 39,3
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 37,2 37,3 -- 42,3
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 36,7 -- -- 36,7
51 route bulkvoer 1,00 32,0 -- -- 32,0
52 route aanvoer melk 1,00 31,9 38,3 34,0 44,0

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 31,5 -- -- 31,5
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 30,3 -- -- 30,3
31 tractor op kuil 2426 3,00 29,5 29,5 -- 34,5
30 tractor op kuil 2426 3,00 28,7 28,7 -- 33,7
54 route personenauto oprit 1 0,75 27,6 -- -- 27,6

01 lossen bulkvoer E 1,00 27,4 -- -- 27,4
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 25,9 27,5 23,2 33,2
24 koeling gebouw D 2430 1,00 23,9 23,9 23,9 33,9
55 route bus oprit 1 1,00 21,9 -- -- 21,9
25 koeling gebouw 1 5,00 21,2 21,2 21,2 31,2

07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 17,7 -- -- 17,7
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 17,6 17,6 17,6 27,6
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 16,9 -- -- 16,9
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 15,1 -- -- 15,1
22 koeling gebouw A 2429 0,50 14,4 14,4 14,4 24,4

04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 12,1 -- -- 12,1
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 11,4 -- -- 11,4
23 koeling gebouw B 2433 1,00 1,6 1,6 1,6 11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
03_A vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 1,50 37,8 36,0 21,6 41,0
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 32,2 32,3 -- 37,3
31 tractor op kuil 2426 3,00 30,3 30,3 -- 35,3
54 route personenauto oprit 1 0,75 30,1 -- -- 30,1
30 tractor op kuil 2426 3,00 30,0 30,0 -- 35,0
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 24,5 -- -- 24,5

01 lossen bulkvoer E 1,00 24,5 -- -- 24,5
55 route bus oprit 1 1,00 23,7 -- -- 23,7
56 route personenauto's oprit 2 0,75 20,1 -- -- 20,1
51 route bulkvoer 1,00 19,6 -- -- 19,6
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 19,4 -- -- 19,4

26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 17,8 -- -- 17,8
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 16,8 16,8 16,8 26,8
24 koeling gebouw D 2430 1,00 15,4 15,4 15,4 25,4
22 koeling gebouw A 2429 0,50 13,7 13,7 13,7 23,7
52 route aanvoer melk 1,00 12,3 18,7 14,4 24,4

53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 8,1 9,7 5,4 15,4
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 7,7 -- -- 7,7
23 koeling gebouw B 2433 1,00 6,9 6,9 6,9 16,9
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 5,1 -- -- 5,1
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 4,5 -- -- 4,5

25 koeling gebouw 1 5,00 4,2 4,2 4,2 14,2
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 4,1 -- -- 4,1
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 3,8 -- -- 3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
03_B vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 5,00 40,2 38,0 23,1 43,0
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 35,1 35,1 -- 40,1
54 route personenauto oprit 1 0,75 33,2 -- -- 33,2
31 tractor op kuil 2426 3,00 31,6 31,6 -- 36,6
30 tractor op kuil 2426 3,00 31,3 31,3 -- 36,3
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 27,4 -- -- 27,4

55 route bus oprit 1 1,00 26,7 -- -- 26,7
01 lossen bulkvoer E 1,00 26,1 -- -- 26,1
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 25,2 -- -- 25,2
56 route personenauto's oprit 2 0,75 21,2 -- -- 21,2
51 route bulkvoer 1,00 21,0 -- -- 21,0

26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 18,8 -- -- 18,8
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 18,2 18,2 18,2 28,2
24 koeling gebouw D 2430 1,00 17,1 17,1 17,1 27,1
22 koeling gebouw A 2429 0,50 15,7 15,7 15,7 25,7
52 route aanvoer melk 1,00 13,0 19,4 15,1 25,1

06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 9,9 -- -- 9,9
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 9,5 -- -- 9,5
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 9,1 10,7 6,5 16,5
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 8,9 -- -- 8,9
23 koeling gebouw B 2433 1,00 8,3 8,3 8,3 18,3

04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 6,2 -- -- 6,2
25 koeling gebouw 1 5,00 6,2 6,2 6,2 16,2
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 4,5 -- -- 4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - borgdijk 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
04_A borgdijk 1 1,50 39,8 37,7 19,7 42,7
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 35,3 35,3 -- 40,3
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 32,8 -- -- 32,8
30 tractor op kuil 2426 3,00 31,3 31,3 -- 36,3
31 tractor op kuil 2426 3,00 29,9 29,9 -- 34,9
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 28,6 -- -- 28,6

01 lossen bulkvoer E 1,00 26,8 -- -- 26,8
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 23,4 -- -- 23,4
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,6 -- -- 20,6
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 19,8 -- -- 19,8
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 19,0 -- -- 19,0

21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 18,1 18,1 18,1 28,1
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 17,6 -- -- 17,6
51 route bulkvoer 1,00 15,4 -- -- 15,4
54 route personenauto oprit 1 0,75 13,5 -- -- 13,5
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 10,2 11,8 7,5 17,5

56 route personenauto's oprit 2 0,75 9,9 -- -- 9,9
22 koeling gebouw A 2429 0,50 9,6 9,6 9,6 19,6
24 koeling gebouw D 2430 1,00 8,5 8,5 8,5 18,5
55 route bus oprit 1 1,00 7,5 -- -- 7,5
25 koeling gebouw 1 5,00 6,8 6,8 6,8 16,8

52 route aanvoer melk 1,00 2,3 8,7 4,4 14,4
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 0,0 -- -- 0,0
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -5,8 -5,8 -5,8 4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - borgdijk 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
04_B borgdijk 1 5,00 41,6 39,4 21,8 44,4
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 36,8 36,9 -- 41,9
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 34,5 -- -- 34,5
30 tractor op kuil 2426 3,00 33,3 33,3 -- 38,3
31 tractor op kuil 2426 3,00 31,7 31,7 -- 36,7
01 lossen bulkvoer E 1,00 30,3 -- -- 30,3

02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 30,1 -- -- 30,1
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 25,0 -- -- 25,0
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 22,3 -- -- 22,3
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 21,5 -- -- 21,5
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,7 -- -- 20,7

21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 20,2 20,2 20,2 30,2
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 19,7 -- -- 19,7
51 route bulkvoer 1,00 17,5 -- -- 17,5
54 route personenauto oprit 1 0,75 15,2 -- -- 15,2
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 12,0 13,6 9,4 19,4

56 route personenauto's oprit 2 0,75 11,5 -- -- 11,5
22 koeling gebouw A 2429 0,50 11,3 11,3 11,3 21,3
24 koeling gebouw D 2430 1,00 10,1 10,1 10,1 20,1
55 route bus oprit 1 1,00 9,1 -- -- 9,1
25 koeling gebouw 1 5,00 8,8 8,8 8,8 18,8

52 route aanvoer melk 1,00 4,3 10,7 6,4 16,4
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 2,6 -- -- 2,6
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -4,7 -4,7 -4,7 5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Vliegveldweg 6 ag
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_A Vliegveldweg 6 ag 1,50 47,2 46,4 19,5 51,4
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 44,2 44,3 -- 49,3
31 tractor op kuil 2426 3,00 40,4 40,4 -- 45,4
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 37,9 -- -- 37,9
30 tractor op kuil 2426 3,00 37,8 37,8 -- 42,8
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 30,8 -- -- 30,8

05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 24,9 -- -- 24,9
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 23,7 -- -- 23,7
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 22,6 -- -- 22,6
01 lossen bulkvoer E 1,00 22,3 -- -- 22,3
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 17,9 17,9 17,9 27,9

51 route bulkvoer 1,00 17,7 -- -- 17,7
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 17,6 -- -- 17,6
25 koeling gebouw 1 5,00 12,3 12,3 12,3 22,3
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 12,1 -- -- 12,1
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 8,2 9,8 5,5 15,5

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 7,7 -- -- 7,7
56 route personenauto's oprit 2 0,75 6,4 -- -- 6,4
54 route personenauto oprit 1 0,75 5,7 -- -- 5,7
22 koeling gebouw A 2429 0,50 4,1 4,1 4,1 14,1
52 route aanvoer melk 1,00 3,8 10,2 5,9 15,9

24 koeling gebouw D 2430 1,00 2,1 2,1 2,1 12,1
55 route bus oprit 1 1,00 -5,3 -- -- -5,3
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -15,3 -15,3 -15,3 -5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Vliegveldweg 6 ag
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_B Vliegveldweg 6 ag 5,00 51,6 51,2 26,5 56,2
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 49,8 49,9 -- 54,9
31 tractor op kuil 2426 3,00 43,5 43,5 -- 48,5
30 tractor op kuil 2426 3,00 40,5 40,5 -- 45,5
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 40,1 -- -- 40,1
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 32,5 -- -- 32,5

01 lossen bulkvoer E 1,00 31,2 -- -- 31,2
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 30,2 -- -- 30,2
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 27,3 -- -- 27,3
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 25,7 -- -- 25,7
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 25,0 25,0 25,0 35,0

04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 24,1 -- -- 24,1
51 route bulkvoer 1,00 20,6 -- -- 20,6
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 20,5 -- -- 20,5
25 koeling gebouw 1 5,00 19,1 19,1 19,1 29,1
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 19,1 -- -- 19,1

22 koeling gebouw A 2429 0,50 14,3 14,3 14,3 24,3
54 route personenauto oprit 1 0,75 13,8 -- -- 13,8
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 13,4 15,0 10,7 20,7
56 route personenauto's oprit 2 0,75 10,0 -- -- 10,0
52 route aanvoer melk 1,00 6,8 13,2 8,9 18,9

24 koeling gebouw D 2430 1,00 5,0 5,0 5,0 15,0
55 route bus oprit 1 1,00 4,7 -- -- 4,7
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -7,9 -7,9 -7,9 2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Vliegveldstraat 39
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
06_A Vliegveldstraat 39 1,50 37,3 32,5 23,2 37,5
54 route personenauto oprit 1 0,75 33,2 -- -- 33,2
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 29,9 29,9 -- 34,9
56 route personenauto's oprit 2 0,75 29,0 -- -- 29,0
55 route bus oprit 1 1,00 27,0 -- -- 27,0
31 tractor op kuil 2426 3,00 23,5 23,5 -- 28,5

03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 23,0 -- -- 23,0
30 tractor op kuil 2426 3,00 20,7 20,7 -- 25,7
51 route bulkvoer 1,00 19,6 -- -- 19,6
52 route aanvoer melk 1,00 18,8 25,2 21,0 31,0
01 lossen bulkvoer E 1,00 17,7 -- -- 17,7

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 17,5 -- -- 17,5
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 15,5 17,1 12,8 22,8
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 13,0 -- -- 13,0
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 12,0 12,0 12,0 22,0
24 koeling gebouw D 2430 1,00 11,7 11,7 11,7 21,7

22 koeling gebouw A 2429 0,50 11,4 11,4 11,4 21,4
23 koeling gebouw B 2433 1,00 9,7 9,7 9,7 19,7
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 9,6 -- -- 9,6
25 koeling gebouw 1 5,00 9,4 9,4 9,4 19,4
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 9,4 -- -- 9,4

07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 6,2 -- -- 6,2
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 5,7 -- -- 5,7
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 4,7 -- -- 4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Vliegveldstraat 39
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
06_B Vliegveldstraat 39 5,00 39,8 34,7 24,7 39,8
54 route personenauto oprit 1 0,75 35,6 -- -- 35,6
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 32,8 32,9 -- 37,9
56 route personenauto's oprit 2 0,75 32,0 -- -- 32,0
55 route bus oprit 1 1,00 29,2 -- -- 29,2
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 25,9 -- -- 25,9

31 tractor op kuil 2426 3,00 24,4 24,4 -- 29,4
30 tractor op kuil 2426 3,00 21,9 21,9 -- 26,9
51 route bulkvoer 1,00 21,4 -- -- 21,4
52 route aanvoer melk 1,00 20,0 26,4 22,2 32,2
01 lossen bulkvoer E 1,00 18,9 -- -- 18,9

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 18,8 -- -- 18,8
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 17,8 -- -- 17,8
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 16,5 18,1 13,9 23,9
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 14,6 14,6 14,6 24,6
22 koeling gebouw A 2429 0,50 13,7 13,7 13,7 23,7

24 koeling gebouw D 2430 1,00 13,6 13,6 13,6 23,6
23 koeling gebouw B 2433 1,00 12,2 12,2 12,2 22,2
25 koeling gebouw 1 5,00 12,0 12,0 12,0 22,0
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 10,4 -- -- 10,4
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 10,1 -- -- 10,1

07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 7,9 -- -- 7,9
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 6,9 -- -- 6,9
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 5,2 -- -- 5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:22:27Geomilieu V3.10



Bijlage 5

Berekeningsresultaten LAmax



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Vliegveldstraat 6 zg 1,50 61,2 60,0 51,3
01_B Vliegveldstraat 6 zg 5,00 62,3 61,7 53,0
02_A vliegveldstraat 43/ 43a 1,50 65,4 65,2 65,2
02_B vliegveldstraat 43/ 43a 5,00 68,3 68,1 68,1
03_A vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 1,50 60,8 49,5 49,5

03_B vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 5,00 63,8 50,1 50,1
04_A borgdijk 1 1,50 52,6 47,3 42,4
04_B borgdijk 1 5,00 54,0 49,3 44,2
05_A Vliegveldweg 6 ag 1,50 56,4 56,4 40,7
05_B Vliegveldweg 6 ag 5,00 60,6 60,6 45,7

06_A Vliegveldstraat 39 1,50 65,5 52,5 52,5
06_B Vliegveldstraat 39 5,00 67,1 53,7 53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:05Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Vliegveldstraat 6 zg
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Vliegveldstraat 6 zg 1,50 61,2 60,0 51,3
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 61,2 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 60,0 60,0 --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 51,3 51,3 51,3
52 route aanvoer melk 1,00 51,3 51,3 51,3
31 tractor op kuil 2426 3,00 48,8 48,8 --

01 lossen bulkvoer E 1,00 48,7 -- --
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 47,1 -- --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 46,4 -- --
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 46,3 -- --
51 route bulkvoer 1,00 44,2 -- --

06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 43,8 -- --
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 43,2 -- --
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 42,1 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 40,0 -- --
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 39,5 -- --

55 route bus oprit 1 1,00 39,3 -- --
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 38,8 -- --
30 tractor op kuil 2426 3,00 37,7 37,7 --
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 37,5 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 32,6 -- --

04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 29,6 -- --
54 route personenauto oprit 1 0,75 28,0 -- --
56 route personenauto's oprit 2 0,75 27,0 -- --
25 koeling gebouw 1 5,00 25,8 25,8 25,8
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 21,6 21,6 21,6

22 koeling gebouw A 2429 0,50 11,5 11,5 11,5
24 koeling gebouw D 2430 1,00 5,9 5,9 5,9
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -3,3 -3,3 -3,3
LAmax (hoofdgroep) 61,2 60,0 51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vliegveldstraat 6 zg
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_B Vliegveldstraat 6 zg 5,00 62,3 61,7 53,0
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 62,3 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 61,7 61,7 --
31 tractor op kuil 2426 3,00 58,3 58,3 --
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 56,3 -- --
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 55,8 -- --

01 lossen bulkvoer E 1,00 53,6 -- --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 53,2 -- --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 53,0 53,0 53,0
52 route aanvoer melk 1,00 53,0 53,0 53,0
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 52,8 -- --

51 route bulkvoer 1,00 51,2 -- --
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 50,0 -- --
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 48,6 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 48,4 -- --
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 47,3 -- --

13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 47,2 -- --
30 tractor op kuil 2426 3,00 45,5 45,5 --
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 43,3 -- --
55 route bus oprit 1 1,00 40,3 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 40,2 -- --

04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 36,2 -- --
54 route personenauto oprit 1 0,75 31,0 -- --
56 route personenauto's oprit 2 0,75 30,4 -- --
25 koeling gebouw 1 5,00 29,0 29,0 29,0
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 28,0 28,0 28,0

22 koeling gebouw A 2429 0,50 14,0 14,0 14,0
24 koeling gebouw D 2430 1,00 10,3 10,3 10,3
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -1,8 -1,8 -1,8
LAmax (hoofdgroep) 62,3 61,7 53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A vliegveldstraat 43/ 43a 1,50 65,4 65,2 65,2
51 route bulkvoer 1,00 65,4 -- --
52 route aanvoer melk 1,00 65,2 65,2 65,2
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 57,3 57,3 57,3
55 route bus oprit 1 1,00 55,1 -- --
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 53,7 -- --

56 route personenauto's oprit 2 0,75 51,9 -- --
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 51,4 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 48,4 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 47,6 47,6 --
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 45,9 -- --

01 lossen bulkvoer E 1,00 45,8 -- --
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 42,8 -- --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 42,6 -- --
30 tractor op kuil 2426 3,00 41,6 41,6 --
31 tractor op kuil 2426 3,00 41,2 41,2 --

54 route personenauto oprit 1 0,75 39,8 -- --
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 38,5 -- --
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 38,4 -- --
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 38,3 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 37,9 -- --

05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 36,8 -- --
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 34,1 -- --
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 32,7 -- --
24 koeling gebouw D 2430 1,00 25,6 25,6 25,6
25 koeling gebouw 1 5,00 19,6 19,6 19,6

22 koeling gebouw A 2429 0,50 14,2 14,2 14,2
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 13,5 13,5 13,5
23 koeling gebouw B 2433 1,00 4,0 4,0 4,0
LAmax (hoofdgroep) 65,4 65,2 65,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_B vliegveldstraat 43/ 43a 5,00 68,3 68,1 68,1
51 route bulkvoer 1,00 68,3 -- --
52 route aanvoer melk 1,00 68,1 68,1 68,1
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 60,2 60,2 60,2
55 route bus oprit 1 1,00 58,3 -- --
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 54,2 -- --

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 53,6 -- --
56 route personenauto's oprit 2 0,75 53,6 -- --
01 lossen bulkvoer E 1,00 49,5 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 48,9 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 48,4 48,4 --

57 route tractors oprit 5 2424 1,30 47,4 -- --
31 tractor op kuil 2426 3,00 45,5 45,5 --
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 45,5 -- --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 44,8 -- --
30 tractor op kuil 2426 3,00 44,7 44,7 --

54 route personenauto oprit 1 0,75 42,5 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 42,3 -- --
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 41,0 -- --
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 41,0 -- --
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 40,6 -- --

05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 38,1 -- --
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 35,0 -- --
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 34,3 -- --
24 koeling gebouw D 2430 1,00 29,1 29,1 29,1
25 koeling gebouw 1 5,00 26,5 26,5 26,5

21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 17,6 17,6 17,6
22 koeling gebouw A 2429 0,50 17,4 17,4 17,4
23 koeling gebouw B 2433 1,00 6,8 6,8 6,8
LAmax (hoofdgroep) 68,3 68,1 68,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03_A vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 1,50 60,8 49,5 49,5
55 route bus oprit 1 1,00 60,8 -- --
51 route bulkvoer 1,00 52,3 -- --
52 route aanvoer melk 1,00 49,5 49,5 49,5
01 lossen bulkvoer E 1,00 46,7 -- --
31 tractor op kuil 2426 3,00 46,3 46,3 --

30 tractor op kuil 2426 3,00 46,0 46,0 --
54 route personenauto oprit 1 0,75 45,8 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 44,1 44,1 --
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 43,3 -- --
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 43,2 -- --

26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 42,0 -- --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 41,0 41,0 41,0
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 36,8 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 36,7 -- --
56 route personenauto's oprit 2 0,75 36,6 -- --

11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 32,9 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 31,6 -- --
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 31,5 -- --
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 29,8 -- --
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 28,1 -- --

05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 27,5 -- --
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 27,0 -- --
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 26,7 -- --
24 koeling gebouw D 2430 1,00 20,6 20,6 20,6
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 16,8 16,8 16,8

22 koeling gebouw A 2429 0,50 16,7 16,7 16,7
23 koeling gebouw B 2433 1,00 12,2 12,2 12,2
25 koeling gebouw 1 5,00 9,4 9,4 9,4
LAmax (hoofdgroep) 60,8 49,5 49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03_B vliegveldstraat 29, 31, 33, 35 en 37 5,00 63,8 50,1 50,1
55 route bus oprit 1 1,00 63,8 -- --
51 route bulkvoer 1,00 53,6 -- --
52 route aanvoer melk 1,00 50,1 50,1 50,1
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 49,1 -- --
54 route personenauto oprit 1 0,75 48,8 -- --

01 lossen bulkvoer E 1,00 48,3 -- --
31 tractor op kuil 2426 3,00 47,6 47,6 --
30 tractor op kuil 2426 3,00 47,3 47,3 --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 45,6 45,6 --
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 44,5 -- --

26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 43,0 -- --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 42,2 42,2 42,2
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 39,5 -- --
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 38,8 -- --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 38,3 -- --

56 route personenauto's oprit 2 0,75 37,8 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 33,6 -- --
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 32,8 -- --
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 32,8 -- --
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 32,4 -- --

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 31,0 -- --
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 29,1 -- --
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 27,4 -- --
24 koeling gebouw D 2430 1,00 22,3 22,3 22,3
22 koeling gebouw A 2429 0,50 18,7 18,7 18,7

21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 18,2 18,2 18,2
23 koeling gebouw B 2433 1,00 13,5 13,5 13,5
25 koeling gebouw 1 5,00 11,4 11,4 11,4
LAmax (hoofdgroep) 63,8 50,1 50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - borgdijk 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_A borgdijk 1 1,50 52,6 47,3 42,4
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 52,6 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 49,1 -- --
01 lossen bulkvoer E 1,00 49,0 -- --
51 route bulkvoer 1,00 47,9 -- --
30 tractor op kuil 2426 3,00 47,3 47,3 --

12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 47,0 -- --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 46,6 -- --
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 46,3 -- --
31 tractor op kuil 2426 3,00 45,9 45,9 --
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 45,0 -- --

03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 45,0 -- --
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 44,9 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 43,7 43,7 --
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 43,5 -- --
55 route bus oprit 1 1,00 43,5 -- --

06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 42,7 -- --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 42,4 42,4 42,4
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 42,0 -- --
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 41,8 -- --
52 route aanvoer melk 1,00 41,8 41,8 41,8

54 route personenauto oprit 1 0,75 27,5 -- --
56 route personenauto's oprit 2 0,75 26,3 -- --
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 22,1 -- --
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 18,1 18,1 18,1
24 koeling gebouw D 2430 1,00 13,8 13,8 13,8

22 koeling gebouw A 2429 0,50 12,6 12,6 12,6
25 koeling gebouw 1 5,00 12,1 12,1 12,1
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -0,6 -0,6 -0,6
LAmax (hoofdgroep) 52,6 47,3 42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - borgdijk 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_B borgdijk 1 5,00 54,0 49,3 44,2
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 54,0 -- --
01 lossen bulkvoer E 1,00 52,5 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 51,1 -- --
51 route bulkvoer 1,00 49,8 -- --
30 tractor op kuil 2426 3,00 49,3 49,3 --

12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 49,2 -- --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 48,7 -- --
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 48,0 -- --
31 tractor op kuil 2426 3,00 47,8 47,8 --
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 47,0 -- --

57 route tractors oprit 5 2424 1,30 46,7 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 46,6 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 45,4 45,4 --
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 45,2 -- --
55 route bus oprit 1 1,00 44,9 -- --

06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 44,4 -- --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 44,2 44,2 44,2
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 43,8 -- --
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 43,6 -- --
52 route aanvoer melk 1,00 43,6 43,6 43,6

54 route personenauto oprit 1 0,75 29,3 -- --
56 route personenauto's oprit 2 0,75 27,8 -- --
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 24,8 -- --
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 20,2 20,2 20,2
24 koeling gebouw D 2430 1,00 15,3 15,3 15,3

22 koeling gebouw A 2429 0,50 14,3 14,3 14,3
25 koeling gebouw 1 5,00 14,1 14,1 14,1
23 koeling gebouw B 2433 1,00 0,5 0,5 0,5
LAmax (hoofdgroep) 54,0 49,3 44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Vliegveldweg 6 ag
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_A Vliegveldweg 6 ag 1,50 56,4 56,4 40,7
31 tractor op kuil 2426 3,00 56,4 56,4 --
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 54,8 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 54,3 54,3 --
30 tractor op kuil 2426 3,00 53,8 53,8 --
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 51,8 -- --

11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 50,7 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 50,1 -- --
51 route bulkvoer 1,00 50,1 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 48,8 -- --
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 47,9 -- --

05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 47,8 -- --
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 45,5 -- --
01 lossen bulkvoer E 1,00 44,5 -- --
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 44,0 -- --
52 route aanvoer melk 1,00 40,7 40,7 40,7

06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 40,6 -- --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 39,9 39,9 39,9
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 38,1 -- --
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 35,1 -- --
55 route bus oprit 1 1,00 31,5 -- --

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 29,9 -- --
54 route personenauto oprit 1 0,75 23,1 -- --
56 route personenauto's oprit 2 0,75 21,2 -- --
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 17,9 17,9 17,9
25 koeling gebouw 1 5,00 17,5 17,5 17,5

24 koeling gebouw D 2430 1,00 7,3 7,3 7,3
22 koeling gebouw A 2429 0,50 7,1 7,1 7,1
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -10,1 -10,1 -10,1
LAmax (hoofdgroep) 56,4 56,4 40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Vliegveldweg 6 ag
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_B Vliegveldweg 6 ag 5,00 60,6 60,6 45,7
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 60,6 60,6 --
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 60,5 -- --
31 tractor op kuil 2426 3,00 59,5 59,5 --
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 56,6 -- --
30 tractor op kuil 2426 3,00 56,5 56,5 --

02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 56,4 -- --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 53,5 -- --
01 lossen bulkvoer E 1,00 53,3 -- --
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 53,1 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 52,3 -- --

51 route bulkvoer 1,00 51,7 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 50,8 -- --
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 50,3 -- --
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 49,9 -- --
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 47,2 -- --

04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 47,0 -- --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 45,7 45,7 45,7
52 route aanvoer melk 1,00 43,9 43,9 43,9
07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 43,4 -- --
55 route bus oprit 1 1,00 42,6 -- --

20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 41,2 -- --
54 route personenauto oprit 1 0,75 30,7 -- --
56 route personenauto's oprit 2 0,75 25,6 -- --
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 25,0 25,0 25,0
25 koeling gebouw 1 5,00 24,3 24,3 24,3

22 koeling gebouw A 2429 0,50 17,3 17,3 17,3
24 koeling gebouw D 2430 1,00 10,2 10,2 10,2
23 koeling gebouw B 2433 1,00 -2,7 -2,7 -2,7
LAmax (hoofdgroep) 60,6 60,6 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Vliegveldstraat 39
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
06_A Vliegveldstraat 39 1,50 65,5 52,5 52,5
55 route bus oprit 1 1,00 65,5 -- --
51 route bulkvoer 1,00 55,4 -- --
52 route aanvoer melk 1,00 52,5 52,5 52,5
54 route personenauto oprit 1 0,75 51,1 -- --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 50,6 50,6 50,6

56 route personenauto's oprit 2 0,75 43,5 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 40,3 40,3 --
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 40,1 -- --
01 lossen bulkvoer E 1,00 39,9 -- --
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 39,6 -- --

31 tractor op kuil 2426 3,00 39,5 39,5 --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 37,0 -- --
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 36,9 -- --
30 tractor op kuil 2426 3,00 36,7 36,7 --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 35,1 -- --

13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 34,2 -- --
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 33,7 -- --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 32,4 -- --
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 32,3 -- --
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 32,1 -- --

07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 29,1 -- --
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 28,7 -- --
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 27,6 -- --
24 koeling gebouw D 2430 1,00 16,9 16,9 16,9
23 koeling gebouw B 2433 1,00 15,0 15,0 15,0

25 koeling gebouw 1 5,00 14,6 14,6 14,6
22 koeling gebouw A 2429 0,50 14,4 14,4 14,4
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 12,0 12,0 12,0
LAmax (hoofdgroep) 65,5 52,5 52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten LAmax

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS+IBS; variant 9-11-2015
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Vliegveldstraat 39
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
06_B Vliegveldstraat 39 5,00 67,1 53,7 53,7
55 route bus oprit 1 1,00 67,1 -- --
51 route bulkvoer 1,00 58,0 -- --
52 route aanvoer melk 1,00 53,7 53,7 53,7
54 route personenauto oprit 1 0,75 53,0 -- --
53 route aan/ afvoer kaasmakerij en wei 1,00 51,4 51,4 51,4

56 route personenauto's oprit 2 0,75 46,3 -- --
57 route tractors oprit 5 2424 1,30 45,0 -- --
58 route tractor inkuilen 2424 1,30 44,9 44,9 --
02 lossen bulkvoer sleufsilo's 1,00 41,7 -- --
13 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 41,3 -- --

01 lossen bulkvoer E 1,00 41,1 -- --
20 laden/ lossen aan dockshelter 1,50 40,9 -- --
31 tractor op kuil 2426 3,00 40,5 40,5 --
11 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 39,1 -- --
03 tractor mengen voer bij sleufsilo's 1,30 38,1 -- --

30 tractor op kuil 2426 3,00 37,9 37,9 --
10 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 34,6 -- --
26 gebruik verreiker ivm voeren vee 2425 1,00 34,3 -- --
05 tractor uitrijden voer 2424 1,30 33,3 -- --
12 * 2419 mixen/ pompen mest Fendt 820 1,30 33,1 -- --

07 tractor uitrijden voer 2424 1,30 30,8 -- --
04 tractor uitrijden voer 2424 1,30 29,9 -- --
06 tractor uitrijden voer 2424 1,30 28,2 -- --
24 koeling gebouw D 2430 1,00 18,8 18,8 18,8
23 koeling gebouw B 2433 1,00 17,4 17,4 17,4

25 koeling gebouw 1 5,00 17,3 17,3 17,3
22 koeling gebouw A 2429 0,50 16,8 16,8 16,8
21 ventilator pekelruimte 2428 3,00 14,6 14,6 14,6
LAmax (hoofdgroep) 67,1 53,7 53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:23:17Geomilieu V3.10



Bijlage 6

Berekeningsresultaten indirecte hinder



Sain milieuadviesResultaten indirecte hinder

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: IH rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_A vliegveldstraat 43/ 43a 1,50 48,2 40,7 36,5 48,2
61 personenauto 0,75 41,2 -- -- 41,2
62 vrachtwagen en bussen 1,00 39,1 40,7 36,5 46,5
63 tractors 1,00 46,5 -- -- 46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:16:53Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten indirecte hinder

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: IH rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_B vliegveldstraat 43/ 43a 5,00 48,7 41,3 37,0 48,7
61 personenauto 0,75 41,9 -- -- 41,9
62 vrachtwagen en bussen 1,00 39,7 41,3 37,0 47,0
63 tractors 1,00 47,0 -- -- 47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:16:53Geomilieu V3.10



Sain milieuadviesResultaten indirecte hinder

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_A vliegveldstraat 43/ 43a 1,50 52,9 52,7 36,5 57,7
61 personenauto 0,75 41,2 -- -- 41,2
62 vrachtwagen en bussen 1,00 39,1 40,7 36,5 46,5
63 tractors 1,00 46,5 -- -- 46,5
64 extra tractors ibs 1,00 51,1 52,4 -- 57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:17:01Geomilieu V3.10

Sain milieuadviesResultaten indirecte hinder

2015-3036

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS en IH; variant 9-11-2015
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - vliegveldstraat 43/ 43a
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_B vliegveldstraat 43/ 43a 5,00 53,4 53,2 37,0 58,2
61 personenauto 0,75 41,9 -- -- 41,9
62 vrachtwagen en bussen 1,00 39,7 41,3 37,0 47,0
63 tractors 1,00 47,0 -- -- 47,0
64 extra tractors ibs 1,00 51,6 52,9 -- 57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 12:17:01Geomilieu V3.10
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1 INLEIDING 

1.1. Aanleiding en doel van het onderzoek 

De heer Nijland is voornemens zijn agrarisch bedrijf aan de Vliegveldstraat 4a te Deurningen uit te 

breiden. Ten behoeve van deze plannen moet onderzocht worden wat het effect van deze werkzaam-

heden op beschermde natuurwaarden is.  

 

In dit onderzoek wordt gekeken naar het voorkomen van door de wet beschermde soorten planten en 

dieren om te bepalen of toekomstige plannen negatieve effecten hebben op deze soorten. Het kader 

wordt daarbij gevormd door de Flora– en Faunawet. Het beschermingsregime van de EHS is in dit 

geval niet relevant. Doel van dit onderzoek is het bepalen of de voorgenomen plannen in strijd zijn 

met de Flora- en Faunawet.  

1.2. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige en toekomstige situatie in het plangebied. Hoofdstuk 3 geeft uitleg 

over de Flora- en Faunawet en regelgeving EHS en benoemt de verbodsbepalingen. In hoofdstuk 4 

wordt de bescherming van gebieden besproken en hoofdstuk 5 gaat over de door de wet beschermde 

plant- en diersoorten die mogelijk door de voorgenomen werkzaamheden worden beïnvloed. In 

hoofdstuk 6, tenslotte, worden conclusies getrokken. 

1.3. Methode 

Om eventuele conflicten van de voorgenomen plannen met de wetgeving boven water te krijgen is 

een aantal stappen doorlopen: 

� Informatie over de voorgenomen plannen is verstrekt door de opdrachtgever. 

� Met behulp van verspreidingsgegevens (literatuur en internet) is nagegaan welke door de wet 

beschermde plant- en diersoorten in de omgeving van het plangebied voorkomen. 

� Door middel van een veldbezoek op 10 mei 2016 is de feitelijke veldsituatie beoordeeld voor wel-

ke van de beschermde soorten het plangebied mogelijk van belang is. De effecten van de kap 

van de bomen is niet beoordeeld, omdat deze in een eerder stadium al gekapt waren. 
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2. HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE IN HET PLANGEBIED 

2.1. Huidige situatie in het plangebied 

Het plangebied, Landgoed Kaamps, is gelegen in agrarisch gebied aan de Vliegveldstraat 4a te 

Deurningen (zie figuur 1). Het bedrijf ligt ten zuiden van Deurningen. Het plangebied is van oorsprong 

een melkveehouderij. Het is in de loop der jaren uitgebreid met nevenactiviteiten, zoals een kaasma-

kerij, een winkel en een workshopruimte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De ligging van het plangebied  (rode cirkel) aan de Vliegveldstraat 4a te Deurningen 

(www.googlemaps.nl) 

 

Figuur 2 geeft een indruk van het plangebied.  
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Figuur 2: Indruk van het plangebied met o.a. de winkel en het restaurant (A), de planlocatie voor de nieuwe kuilen 

(B), de planlocatie voor de nieuwe hal voor kaasverwerking (C) en de planlocatie voor de nieuwe jongveestal en 

de nieuwe bedrijfswoning (D) 

 
 

  

A 

C D 
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2.2. Toekomstige situatie in het plangebied 

De kuilen bevinden zich momenteel op zandgrond. De heer Nijland wil de kuilen in de toekomst op 

een verharde ondergrond realiseren. De nieuwe locatie voor de kuilen overlapt voor een deel de hui-

dige locatie van de kuilen. Daarnaast is er ten behoeve van de realisatie van de nieuwe kuilen een 

stukje bosopslag gekapt (meneer had hier een kapvergunning voor). Het effect van het kappen van 

deze bomen wordt niet beoordeeld in deze natuurtoets. Ook wordt er, ten behoeve van de realisatie 

van de kuilen, een oude sloot gedempt.  

 

De heer Nijland heeft daarnaast plannen voor realisatie van een nieuwe kaasschuur voor rijping, een 

jongveestal en een nieuw woonhuis.  

 

Er worden ten behoeve van de plannen geen bomen gekapt (m.u.v. bovengenoemde) en geen ge-

bouwen gesloopt.  
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Figuur 3: Toekomstige inrichting plangebied met daarbij de kaasschuur (A), de kuilen (B), de nieuwe woning (C) 

en de jongveestal (D) 

B 

C 
D 

A 
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3 FLORA- EN FAUNAWET, REGELGEVING EHS EN RODE LIJSTEN 

3.1. Flora- en Faunawet 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking. De wet, waarin EU-richtlijnen voor de be-

scherming van soorten en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde soorten zijn 

opgenomen, regelt de bescherming van plant- en diersoorten in Nederland.  

 

Doel 

Het doel van de wet is het behouden en beschermen van in het wild levende plant- en diersoorten, 

waarbij het “nee tenzij” principe als uitgangspunt dient. Alle activiteiten die een negatieve invloed 

hebben op beschermde plant- en diersoorten zijn dus verboden. Van dit verbod kan onder voorwaar-

den worden afgeweken.  

 

Verbodsbepalingen 

Het is verboden: 

• Planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 

snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van 

hun groeiplaats te verwijderen (Artikel 8). 

• Dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, 

te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (Artikel 9). 

• Dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten (Artikel 

10). 

• Nesten, holen, of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende 

tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of 

te verstoren (Artikel 11). 

• Eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit 

het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen (Artikel 12). 

 

Zorgplicht 

De zorgplicht houdt in dat menselijke activiteiten niet nadelig mogen zijn voor zowel beschermde als 

niet beschermde plant- en diersoorten en is dus altijd van toepassing. Wanneer het niet mogelijk is 

om negatieve gevolgen te voorkomen, dienen de gevolgen beperkt te worden of ongedaan gemaakt 

te worden.  

 

Beschermde leefomgeving 

Het is, middels de Flora- en Faunawet, voor provincies mogelijk om plaatsen aan te wijzen die dienen 

als beschermde leefomgeving. Hierdoor kunnen plaatsen die belangrijk zijn voor het voortbestaan 

van plant- en/of diersoorten worden beschermd. 

 

Beschermingsregimes 

Of een soort voor bescherming in aanmerking komt hangt onder andere af van de mate waarin de 

soort met uitsterven bedreigd is en de zeldzaamheid. Vogelsoorten zijn niet in de tabellen opgeno-

men omdat de lijst erg lang zou worden, aangezien alle vogelsoorten (m.u.v. exoten) in Nederland 

beschermd zijn op basis van de Vogelrichtlijn, volgens het zwaarste regime. Beschermde plant- en 

diersoorten worden ingedeeld in 3 tabellen (zie bijlage 1)  met een verschillend beschermingsregime: 



 

 7 

 

• Tabel 1 

In deze tabel staan de licht beschermde soorten. Het betreft met name beschermde, maar algemeen 

voorkomende soorten. Voor de soorten in deze tabel is vrijstelling mogelijk. Het verlenen van vrijstel-

ling doet geen afbreuk aan de huidige, gunstige staat van instandhouding. Er dient echter voor deze 

soorten wel rekening te worden gehouden met de zorgplicht. 

• Tabel 2 

In deze tabel staan de middelzwaar beschermde soorten. Voor de soorten in tabel 2 geldt een vrijstel-

ling wanneer wordt gehandeld volgens een goedgekeurde gedragscode. De vereiste gedragscode 

moet ter goedkeuring zijn ingediend bij het ministerie van LNV. In de gedragscode wordt aangegeven 

hoe werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan soorten geminimaliseerd wordt. Als 

er geen gedragscode is, moet bij overtreding een ontheffing worden aangevraagd. 

• Tabel 3 

In deze tabel staan de zwaar beschermde soorten. Wanneer verbodsbepalingen worden overtreden 

dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze wordt volgens een uitgebreide toetsing beoor-

deeld, waarbij wordt nagegaan of de ingreep afbreuk doet aan de huidige, gunstige staat van in-

standhouding, of er alternatieven zijn en of er sprake is van een in de wet genoemd belang.  

 

Vogels 

Alle vogels, met uitzondering van exoten, zijn in Nederland beschermd. Het is dan ook verboden om 

werkzaamheden uit te voeren waarbij vogels gedood of verontrust worden, of waarbij nesten of ver-

blijfplaatsen worden verstoord. Het is verboden om gedurende het broedseizoen activiteiten te onder-

nemen die een negatief effect hebben op broedvogels.  

3.2. Regelgeving EHS 

Het ministerie van LNV heeft in 1990 de EHS geïntroduceerd. Het doel van de Ecologische Hoofd-

structuur is de instandhouding en ontwikkeling van natuurgebieden en de daarin voorkomende soor-

ten. Het bestaat uit een netwerk van natuurgebieden in Nederland. De EHS is opgebouwd uit be-

staande gebieden, zoals de Veluwe, en wordt uitgebreid met de ontwikkeling van nieuwe natuur. Va-

riatie in verschillende typen natuur zijn daarbij belangrijk. Om verschillende typen natuur te verbinden 

wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld ecoducten en faunapassages.  

De EHS kent een “nee, tenzij” beginsel: ontwikkelingen in de EHS mogen geen significant negatieve 

effecten hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden, tenzij aangetoond wordt dat sprake is van 

groot openbaar belang, geen reële alternatieven aanwezig zijn én effecten worden voorkomen. Rest-

effecten moeten worden gecompenseerd. De EHS kent geen externe werking. 

3.3. Rode Lijsten 

Op de Rode Lijsten staan soorten die zich in Nederland voortplanten. Het gaat daarbij om soorten die 

speciale aandacht nodig hebben om te voorkomen dat ze met uitsterven bedreigd raken. De Rode 

Lijsten hebben een signaleringsfunctie en ze hebben geen juridische status. Soorten die op de Rode 

Lijst staan hebben niet per definitie een beschermingsstatus. Daarvoor is opname onder de Flora- en 

Faunawet nodig. De soorten worden verdeeld in 8 categorieën: 

• Uitgestorven op wereldschaal 



 

 8 

• In het wild uitgestorven op wereldschaal 

• Verdwenen uit Nederland 

• In het wild verdwenen uit Nederland 

• Ernstig bedreigd 

• Bedreigd 

• Kwetsbaar 

• Gevoelig 
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4. REGELGEVING EHS EN NATUURBESCHERMINGSWET 

4.1 Toets EHS  

Het plangebied is niet gelegen in een EHS gebied. De EHS kent geen externe werking. Er treedt dan 

ook geen conflict op met regelgeving van de EHS. 

4.1 Toets Natuurbeschermingswet  

Er liggen geen Natura2000 gebieden binnen een afstand van 3 km van het plangebied. De plannen  

conflicteren niet met de Natuurbeschermingswet.  
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5 BESCHERMDE SOORTEN 

Door gebruik te maken van verspreidingsgegevens is achterhaald, welke beschermde soorten in de 

laatste 5 jaar in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen. De gegevens zijn verkregen met 

behulp van de QuickScanhulp (www.quickscanhulp.nl). Gedurende een veldbezoek uitgevoerd op 10 

mei 2016 is vervolgens bepaald, welke van de soorten uit de omgeving mogelijk geschikt leefgebied 

vinden in het plangebied (zie bijlage 1). 

5.1. Beschermde soorten in en rond het plangebied 

Vogels 

In het plangebied en de directe omgeving komen zeer waarschijnlijk een aantal soorten vogels voor. 

Het plangebied en de omgeving van het plangebied biedt mogelijk broedgelegenheid aan vogels.  

 

Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens zijn 8 soorten vleermuizen waargenomen binnen een afstand van 10 

km van het plangebied: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, 

watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis en franjestaart. Alle inheemse soorten 

vleermuizen zijn opgenomen in tabel III van de Flora- en Faunawet. Ze zijn allemaal zwaar be-

schermd. 

 

Als verblijfplaats maken diverse soorten vleermuizen gebruik van gebouwen en bomen. Er worden 

ten behoeve van de plannen geen gebouwen gesloopt. 

 

De connectiviteit met het landschap staat voor de mate waarin een individu gebruik maakt van de 

bestaande lijnen en structuren om te “pendelen” tussen verblijfplaats en foerageergebied. Voor diver-

se soorten geldt dat deze connectiviteit hoog is. Indien structuren in het landschap verdwijnen heeft 

dit mogelijk een negatieve invloed op soorten met een hoge connectiviteit.  

 

Het plangebied biedt mogelijk geschikt foerageergebied aan onder andere gewone dwergvleermuis, 

gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Er is in de omge-

ving voldoende alternatief foerageergebied voor vleermuizen aanwezig.  

 

Onderstaande tabel beschrijft de verblijfplaatsen en het foerageergebied van deze soorten. 

 

Tabel 1 Verblijfplaatsen en foerageergebied vleermuizen 

Naam 
winterver-
blijf 

kraamver-
blijf 

zomerver-
blijf 

paarverblijf Foerageergebied 
Connec-
tiviteit 

Gewone 
Dwergvleermuis 

gebouwen, 
zwak gebuf-
ferde objec-
ten 

gebouwen 
gebouwen, 
bomen 

gebouwen, 
bomen 

overal Laag 

Rosse vleermuis 
bomen, 
hoge ge-
bouwen 

Bomen 
(gebouwen) 

bomen, 
zolders 

Bomen 
natte gebieden, wei-
landen, steden (ver-
lichting) 

Laag 

Watervleermuis 
bomen, 
gebufferde 
objecten 

bomen, 
zolders, 
gebouwen, 
brug-
gen/duikers 

bomen, 
kerken, 
zwak gebuf-
ferde objec-
ten 

bomen, 
gebufferde 
objecten 

water, bossen, par-
ken 

Hoog 
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Baardvleermuis 
gebufferde 
objecten 

(warme) 
zolders, 
gebouwen 

(warme) 
zolders, 
bomen, 
gebouwen 

gebufferde 
objecten 

kleinschalig agrarisch 
gebied, bossen 

Hoog 

Tweekleurige vleer-
muis 

grotten, 
kelders, 
spleten in 
hoge ge-
bouwen 

gebouwen, 
onder dak-
lijsten en op 
zolders, in 
vleermuis-
kasten, 
maar ook in 
bomen en 
rotsspleten 

muurspleten 
en zolder-
ruimten van 
hoge ge-
bouwen 

Hoge ge-
bouwen en 
rotswanden 

stedelijk gebied, pol-
ders, weilanden, 
bosranden (als rosse 
vleermuis en laatvlie-
ger) 

Laag 
(oriënta-
tie op 
basis van 
hoge 
objecten) 

Gewone 
Grootoorvleermuis 

bomen, 
zolders, 
gebufferde 
objecten, 
kasten 

bomen, 
zolders, 
gebouwen 

bomen, 
zolders 

bomen, 
zolders, 
gebufferde 
objecten 

bos, kleinschalig 
landschap, tuinen 

Hoog 

Laatvlieger 

gebouwen, 
zwak gebuf-
ferde objec-
ten 

gebouwen, 
zolders 

gebouwen, 
zolders 

Gebufferde 
objecten 

stedelijk gebied, pol-
ders, weilanden, 
bosranden 

Laag 

Franjestaart 
bomen, 
gebufferde 
objecten 

bomen, 
zolders 

bomen, 
zolders 

bomen, 
gebufferde 
objecten 

bossen, heide, droge 
greppels, grasland en 
stallen 

Hoog 

Ruige dwergvleermuis 
bomen, 
houtstapels, 
gebouwen 

 
bomen, 
zolders 

bomen, 
gebouwen 

natte gebieden, bos Laag 

 

Overige zoogdieren 

Volgens verspreidingsgegevens is het voorkomen van diverse soorten licht beschermde zoogdieren 

bekend in de omgeving van het plangebied. Zo zijn er in de omgeving van het plangebied bijvoor-

beeld waarnemingen gedaan van de licht beschermde egel, haas en mol. Daarnaast zijn er op een 

afstand van minder dan 10 kilometer middelzwaar beschermde edelherten, wilde zwijnen, steenmar-

ters en eekhoorns en zwaar beschermde dassen, boommarters, eikelmuizen, veldspitsmuizen en wa-

terspitsmuizen waargenomen.  

 

Het edelhert lijkt een voorkeur te hebben voor bosgebieden die grenzen aan grasgebieden en rivier-

dalen met ooibossen. In de winter moet er gras binnen bereik zijn en ook de aanwezigheid van 

(drink)water is belangrijk. Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan het edelhert. 

 

Het wild zwijn komt voor in droge en natte voedselrijke loofbossen en gemengde bossen. Hij heeft 

een duidelijke voorkeur voor eiken- en beukenbossen aangezien daar in de herfst veel eikels en beu-

kennootjes (de zogenaamde ‘mast’) te vinden zijn. Een voorwaarde die wilde zwijnen aan een bos 

stellen is de aanwezigheid van natte/moerassige plaatsen, waar ze in zogenaamde 'zoelen' (ondiepe 

poelen) modderbaden kunnen nemen. Het plangebied vormt geen potentieel leefgebied voor het wild 

zwijn. 

 

De steenmarter is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen en tegenwoordig zelfs in 

grote steden (de steenmarter is een ‘cultuurvolger’ ). Hij heeft een voorkeur voor gebieden met klein-

schalige landbouw, met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van 

elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang, omdat de steenmar-

ter daar zijn voedsel zoekt. Er zijn geen sporen van steenmarters aangetroffen tijdens het veldbe-

zoek. Het plangebied doet mogelijk dienst als foerageergebied voor steenmarters. 
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De eekhoorn leeft vooral in boszomen van naaldbossen of gemengd bos. De soort komt ook veelvul-

dig voor in loofbos met een rijke ondergroei, houtwallen, tuinen, en parken in een beboste omgeving. 

De leeftijd van het bos is bepalend; rijpe boomzaden vormen een belangrijke voedselbron (Twisk et 

al, 2010). Er worden ten behoeve van de plannen geen bomen gekapt. 

 

Dassen komen voor in allerlei landschapstypen, bij voorkeur in een combinatie van hellingen met 

verspreide bosjes, heggen of houtwallen en een kleinschalig akker- en weidegebied. Belangrijk zijn 

het voedselaanbod, dekkingsmogelijkheden en weinig verstoring. Dassen zijn overwegend in de 

nacht actief. Er zijn in het plangebied geen sporen van dassen aangetroffen. Het plangebied vormt 

een potentieel foerageergebied voor de das. 

 

De boommarter heeft een voorkeur voor oudere en rijk gestructureerde bossen. Indien voldoende 

bosjes en lijnvormige elementen aanwezig zijn, wordt de soort ook waargenomen in agrarische land-

schappen. Het plangebied biedt geen potentieel geschikt leefgebied aan de boommarter. Er worden 

ten behoeve van de plannen geen bomen gekapt.  

 

In Nederland wordt de eikelmuis aangetroffen in Zuid-Limburg en sporadisch in Zeeuws-Vlaanderen. 

In Zuid-Limburg valt het verspreidingsgebied samen met het voorkomen van kalksteen in de bodem. 

Vermoed wordt dat deze eikelmuizen afkomstig zijn van populaties uit de kust van België, waar de 

eikelmuis meer verspreid voorkomt en talrijker is. Eikelmuizen leven zowel in bomen en struiken als 

op de grond. Ze leven voornamelijk in structuurrijke loofbossen in glooiend gebied, het liefst begroeid 

met eiken, maar ze komen ook voor in naaldbossen, boomgaarden, kleinschalig agrarisch cultuur-

landschap en parklandschap in dorpsranden. Er worden in het plangebied geen eikelmuizen ver-

wacht. 

 

De veldspitsmuis is gebonden aan kleinschalig agrarisch cultuurlandschap dat niet te intensief be-

heerd wordt. Hij komt voor in overgangsvegetaties, lintvormige landschapselementen, opgaande 

kruidenvegetaties en overhoekjes. En ook in aanliggende, braakliggende of niet begraasde kruiden-

vegetaties, zoals boomgaarden, kan de soort worden aangetroffen. In gebouwen komt hij zelden 

voor. De veldspitsmuis heeft een voorkeur voor kleinschalige landschappen met een open karakter, 

waar ze zich bij voorkeur ophoudt in vegetaties met een gesloten en goed ontwikkelde kruidlaag. In 

Nederland komt de veldspitsmuis slechts in enkele delen van Nederland voor. In Zeeuws-Vlaanderen 

en het uiterste oosten van Overijssel. Het oosten van Overijssel staat mogelijk in verbinding met po-

pulaties in Duitsland. 

 

De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand 

water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij be-

ken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt hij veelvuldig aangetroffen 

langs de binnenduinrand, natuurlijke duinmeren en kunstmatige infiltratiegebieden. De waterspitsmuis 

komt alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig en waar binnen een straal van 

500 meter water is te vinden. Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijkheid zijn waar 

de waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te eten (bron: zoogdiervereniging.nl). Het 

plangebied biedt geen geschikt leefgebied voor de waterspitsmuis. 

 

  



 

 13 

Amfibieën 

Volgens verspreidingsgegevens (www.ravon.nl) is het voorkomen bekend van enkele licht bescherm-

de soorten in de omgeving van het plangebied. Daarnaast het is voorkomen bekend van de zwaar 

beschermde heikikker, kamsalamander, poelkikker en boomkikker op een afstand van minder dan 10 

kilometer van het plangebied.  

 

De heikikker is een laaglandsoort die voornamelijk wordt aangetroffen in hoog- en laagvenen, op hei-

de, in beekdalen, klei-op-veen en komkleigebieden en soms ook in uiterwaarden. De soort maakt bij 

voorkeur gebruik van relatief voedselarme wateren. In klei- en veenweidegebieden wordt ook voort-

planting geconstateerd in meer voedselrijke sloten. Uit verspreidingsgegevens blijkt de heikikker een 

vennensoort bij uitstek. De soort wordt nauwelijks aangetroffen in intensief gebruikt agrarische land-

schap, rond infrastructuur en bebouwing (Creemers en van Delft, 2009). Het plangebied biedt geen 

geschikt leefgebied aan de heikikker. 

 

Kamsalamanders komen voornamelijk voor in de wat diepere en licht voedselrijke wateren op land-

goederen, in beekdalen en in het rivierengebied. Het landhabitat bestaat uit loofbossen en kleinscha-

lige cultuurlandschappen, vooral op zand- en rivierkleigronden. De soort wordt zelden waargenomen 

in akkerbouwgebieden. De soort is goed vertegenwoordigd op de overgang van agrarisch gebied (en 

halfnatuurlijk grasland) naar bos (Creemers & van Delft, 2009). De plannen hebben geen nadelige 

gevolgen voor kamsalamanders. 

 

De poelkikker komt in Nederland vooral in het Oosten en Zuiden voor. Het is een zon- en warmtemin-

nende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed 

begroeid zijn. En het water is vaak vrij omvangrijk of maakt deel uit van een groter complex van wate-

ren. De poelkikker is een kritische soort, die houdt van voedselarm, schoon water. Hij heeft een voor-

keur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden. Hij 

komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden, en in uiterwaarden. Het plange-

bied biedt geen geschikt leefgebied aan de poelkikker. 

 

De boomkikker houdt oorspronkelijk van de overstromingsvlaktes van de grote rivieren. In een klein-

schalig en nat landschap voelt hij zich echter ook thuis. Dan moeten er wel geïsoleerde wateren in de 

buurt zijn, waar larven kunnen opgroeien. Dit zijn bij voorkeur ondiepe en tijdelijke plassen of poelen 

die volledig in de zon liggen. Er mag niet teveel oeverbegroeiing zijn en absoluut geen vis in het wa-

ter. Het liefst heeft de boomkikker drogere bosjes en houtwallen in de buurt. Ook droge sloten en ex-

tensief beheerde weilanden met veel grote pollen brandnetels of bramen zijn aantrekkelijk voor de 

boomkikker. De grote, stevige bladeren van braam of els gebruikt de boomkikker om op te zonnen, 

insecten te vangen of om onder te schuilen tegen roofdieren. Het leefgebied van de boomkikker be-

staat uit vijf tot tien kleine en grotere wateren. Die mogen dan niet meer dan 500 meter uit elkaar lig-

gen, omdat de boomkikker anders moeite heeft ze te bereiken. Het leefgebied (20 tot 200 hectare) 

heeft veel houtwallen, hagen en singels die zorgen voor een gevarieerde landbiotoop. Dit betekent 

wel dat er een intensief hakhout- en begrazingsbeheer nodig is om het water open te houden en de 

houtige elementen structuur te geven. Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan de boom-

kikker. 
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Reptielen 

Er komen op een afstand tot 10 kilometer van het plangebied middelzwaar beschermde levendbaren-

de hagedissen voor en zwaar beschermde hazelwormen voor.  

 

De levendbarende hagedis heeft een diverse habitatkeuze. Wel wordt de soort vooral in heidege-

bieden, hoogvenen en open bossen waargenomen. Tevens zijn waarnemingen bekend langs infra-

structuur (bermen) (Creemers & van Delft, 2009). Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied voor 

de levendbarende hagedis. 

 

Vindplaatsen van hazelwormen liggen voornamelijk in bos- en heidegebieden op de pleistocene 

zandgronden. Het voorkeurshabitat bestaat uit enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte ge-

bieden. De meeste waarnemingen hebben betrekking op bos- en heideterreinen (Creemers & van 

Delft, 2009). Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan de hazelworm. 

 

 

Vissen en zoetwatermollusken 

Uit verspreidingsgegevens van vissen komt naar voren dat er in de omgeving van het plangebied (op 

een afstand van maximaal 10 kilometer) middelzwaar beschermde kleine modderkruipers voorkomen.  

 

Kleine modderkruipers komen voor in sloten, beken, rivierarmen en meren en geven de voorkeur aan 

stilstaande en langzaam stromende wateren met voldoende waterplanten en voedselorganismen 

(www.minlnv.nl). Er wordt ten behoeve van de plannen een sloot gedempt. Deze sloot is op meerdere 

plaatsen dichtgegroeid en staat op meerdere plaatsen droog. Het water stroom niet en er zijn hoege-

naamd geen waterplanten aanwezig (zie figuur 4). Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied 

voor modderkruipers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: te dempen sloot 

 

Ongewervelden 

Uit verspreidingsgegevens blijkt het voorkomen van de zwaar beschermde rouwmantel, heideblauw-

tje, keizersmantel en gevlekte witsnuitlibel op een afstand van minder dan 10 kilometer van het plan-

gebied.  
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De rouwmantel komt voor in gevarieerde, open bossen met wilgen op vochtige, zonnige plaatsen. Het 

plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan de rouwmantel. 

 

Het heideblauwtje is een schaarse standvlinder die leeft op heidevelden met voldoende variatie, vaak 

op de overgang van droge naar natte heidevelden. De rupsen leven vooral op jonge heideplanten. 

Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan het heideblauwtje. 

 

De keizersmantel komt voor in bosranden, kapvlakten en brede bospaden met kruidenrijke zomen, 

waar een hoge dichtheid viooltjes aanwezig is en een bloemrijke ruigte met geschikte nectarplanten. 

Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan de keizersmantel.  

 

De gevlekte witsnuitlibel komt in verschillende biotopen voor, met name verlandingszones en laag-

veenmoerassen (Kalkman, 2004b). De soort komt ook bij matig voedselrijke bosplassen en niet te 

zure vennen voor, veelal met een uitgebreide oevervegetatie.  

 

 

Planten 

Volgens verspreidingsgegevens komen de volgende middelzwaar beschermde soorten vaatplanten 

binnen een afstand van 5 kilometer van het plangebied voor: daslook, rapunzelklokje, rietorchis, wilde 

gagel, wilde marjolein, bosorchis, brede orchis, gevlekte orchis, grote keverorchis, jeneverbes, k, 

kleine zonnedauw, klein glaskruid, klokjesgentiaan, lange ereprijs, prachtklokje, ronde zonnedauw, 

steenanjer, steenbreekvaren, stijf hardgras, tongvaren, waterdrieblad, welriekende nachtorchis en 

kruipend moerasscherm. Het plangebied bestaat uit agrarisch gebied. In het plangebied komen een 

aantal veelvoorkomende plantensoorten voor, zoals paardenbloem, kruipende boterbloem en smalle 

weegbree. Er worden geen beschermde plantensoorten verwacht. 

 

5.2. Toets Flora- en Faunawet 

Vogels 

Als de bouwwerkzaamheden in het broedseizoen (maart – juli) worden uitgevoerd, zal dat leiden tot 

verstoring van de in de omgeving broedende (weide)vogels, wat strijdig is met artikel 11 van de Flora- 

en Faunawet. Het is dan ook van belang om met de werkzaamheden te beginnen buiten het broed-

seizoen van de weidevogels, om overtreding van artikel 11 te voorkomen.  

Wanneer voor het broedseizoen gestart wordt met de werkzaamheden is het de verwachting dat er, 

vanwege de verstoring, geen broedvogels vestigen in het gebied. Indien er toch in het plangebied 

vogels tot broeden komen, moeten de werkzaamheden worden gestaakt tot na het broedseizoen. Het 

is daarom aan te raden om maatregelen te nemen die eventueel broeden voorkomen, zoals het af-

dekken van zandhopen en het direct afvoeren van materiaal.  

 

Vleermuizen 

Er worden geen gebouwen gesloopt en er worden geen bomen gekapt. 

Het plangebied biedt mogelijk geschikt foerageergebied aan gewone dwergvleermuis, gewone groot-

oorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Er is in de omgeving voldoende 

vergelijkbaar gebied aanwezig, waardoor significante aantasting van het foerageergebied uitgesloten 

kan worden. 
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Overige zoogdieren 

Het plangebied vormt een geschikt leefgebied voor een aantal licht beschermde zoogdieren als mol, 

egel, veldmuis etc. Voor de licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van ontheffing voor ruimte-

lijke ontwikkelingen. Mogelijk doet het plangebied dienst als foerageergebied voor steenmarters en 

dassen. Er is in de omgeving voldoende alternatief foerageergebied aanwezig, zodat de plannen niet 

zullen leiden tot significante aantasting van het foerageergebied.  

 

Reptielen 

Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan beschermde soorten reptielen. Uitvoering van 

de plannen conflicteert dan ook voor wat betreft reptielen niet met de Flora- en Faunawet. 

 

Amfibieën 

Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan beschermde soorten amfibieën. Uitvoering 

van de plannen conflicteert dan ook voor wat betreft amfibieën niet met de Flora- en Faunawet. 

 

Vissen 

Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan beschermde vissen. Uitvoering van de plan-

nen conflicteert dan ook voor wat betreft ongewervelden niet met de Flora- en Faunawet. 

 

Ongewervelden 

Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan beschermde soorten ongewervelden. Uitvoe-

ring van de plannen conflicteert dan ook voor wat betreft ongewervelden niet met de Flora- en Fau-

nawet. 

 

Planten 

Het plangebied biedt een geschikte leefomgeving aan de schubvaren. Uitvoering van de plannen con-

flicteert dan ook voor wat betreft planten met de Flora- en Faunawet.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

• Mogelijk komen enkele licht beschermde soorten, zoals mol, egel en veldmuis voor in het 

plangebied. In de omgeving is echter voldoende vervangend leefgebied aanwezig. Daar-

naast zijn deze soorten vrijgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen.  

• De bouwwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen van vogels aan te vangen om mo-

gelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en Faunawet te 

voorkomen. In grote lijnen loopt het broedseizoen van half maart tot half juli. 

• Het plangebied en de directe omgeving bieden mogelijk een geschikt foerageergebied voor 

verschillende soorten vleermuizen. Er is in de omgeving voldoende vergelijkbaar gebied 

aanwezig, zodat de plannen niet zullen leiden tot een significante aantasting van het foera-

geergebied.  

• Het plangebied en de directe omgeving bieden mogelijk een geschikt foerageergebied voor 

steenmarters en dassen. Er is in de omgeving voldoende vergelijkbaar gebied aanwezig, zo-

dat de plannen niet zullen leiden tot een significante aantasting van het foerageergebied. 
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BIJLAGE 1 VOORKOMEN VAN DOOR DE WET BESCHERMDE SOOR-

TEN BINNEN EEN AFSTAND VAN 10 KM VAN HET PLANGEBIED 

(QUICKSCANHULP.NL) 

Soort * Soortgroep  Bescherming  Afstand  

Plangebied 

mogelijk ge-

schikt 

Heikikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km  Nee 

Kamsalamander Amfibieën tabel III 1 - 5 km  Nee 

Poelkikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km  Nee 

Boomkikker Amfibieën tabel III 5 - 10 km  Nee 

heideblauwtje 
Insecten - Dagvlin-

ders 
tabel III 0 - 1 km 

 Nee 

rouwmantel 
Insecten - Dagvlin-

ders 
tabel III 1 - 5 km 

 Nee 

keizersmantel 
Insecten - Dagvlin-

ders 
tabel III 5 - 10 km 

 Nee 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 0 - 1 km  Nee 

Levendbarende hage-

dis 
Reptielen tabel II 0 - 1 km 

 Nee 

Hazelworm Reptielen tabel III 5 - 10 km  Nee 

Daslook Vaatplanten tabel II 0 - 1 km  Nee 

Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 0 - 1 km  Nee 

Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km  Nee 

Wilde gagel Vaatplanten tabel II 0 - 1 km  Nee 

Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 0 - 1 km  Nee 

Bosorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Brede orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Jeneverbes Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Lange ereprijs Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Prachtklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Steenanjer Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Stijf hardgras Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Tongvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 1 - 5 km  Nee 

Welriekende nachtor-

chis 
Vaatplanten tabel II 1 - 5 km 

 Nee 

Kruipend moeras-

scherm 
Vaatplanten tabel III 1 - 5 km 

 Nee 

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 1 - 5 km  Nee 

Eekhoorn Zoogdieren tabel II 0 - 1 km  Ja 

Gewone dwergvleer-

muis 
Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

 Ja 

Steenmarter Zoogdieren tabel II 1 - 5 km  Ja 

Wild zwijn Zoogdieren tabel II 1 - 5 km  Nee 
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Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km  Ja 

Das Zoogdieren tabel III 1 - 5 km  Ja 

Eikelmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km  Nee 

Franjestaart Zoogdieren tabel III 1 - 5 km  Ja 

Gewone grootoor-

vleermuis 
Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

 Ja 

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 1 - 5 km  Ja 

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km  Ja 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km  Ja 

Veldspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km  Nee 

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km  Ja 

Edelhert Zoogdieren tabel II 5 - 10 km  Nee 

Boommarter Zoogdieren tabel III 5 - 10 km  Nee 

Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km  Nee 
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Samenvatting 

In opdracht van Landgoed Kaamps heeft Transect
1
 in mei 2016 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Vliegveldweg 4 te Deurningen (gemeente Dinkelland). De 

aanleiding voor het onderzoek vormt het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor de locatie 

die een bouwblokvergroting van het erf aan de Vliegveldstraat mogelijk moet maken.  

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, 

door middel van boringen. 

In het plangebied is volgens het gemeentelijk beleid echter sprake van een middelhoge tot hoge 

archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen 

archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage archeologische 

verwachting heeft voor resten uit de periode Laat-Paleolithicum-Nieuwe tijd. Dit verwachtingspatroon 

is gebaseerd op een geconstateerde lage en natte landschappelijke ligging en de hoge mate van 

verstoring van grote delen van het plangebied. Er zullen hiermee naar verwachting geen (intacte) 

nederzettingsresten te verwachten zijn.  

 

Advies 

Er zijn vanuit archeologisch oogpunt geen bezwaren tegen de geplande uitbreiding van het agrarisch 

bedrijf in het plangebied. De kans op een archeologische vindplaats is klein. Er hoeven ten behoeve 

van de archeologische monumentenzorg (AMZ) in de rest van het plangebied geen aanvullende 

maatregelen te worden genomen. Op het moment dat tijdens graafwerkzaamheden onverhoopt toch 

archeologische zaken worden aangetroffen, geldt een wettelijke meldingsplicht deze vondsten te 

melden bij de bevoegde overheid (gemeente Dinkelland). 

 

Bovenstaand vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Dinkelland) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 

 

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dient u deze 

conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij het Rijk te melden. 

 

 

                                                           
1 Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet, verleend door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

Australiëlaan 5-a 

3526 AB  Utrecht 

T:  030-7620705 

F:  030-7620706 

E:  informatie@transect.nl 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Landgoed Kaamps heeft Transect
2
 in mei 2016 een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd in een plangebied aan de Vliegveldweg 4 te Deurningen (gemeente Dinkelland). De 

aanleiding voor het onderzoek vormt het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor de locatie 

die een bouwblokvergroting van het erf aan de Vliegveldstraat mogelijk moet maken.  

In het plangebied is volgens het gemeentelijk beleid echter sprake van een middelhoge tot hoge 

archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen 

archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de eisen van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet, verleend door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 

ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-

geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

 Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

 Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

 In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

 Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.3 (KNA 3.3). Het inventariserend veldonderzoek 

is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3 (KNA 

3.3) en de richtlijnen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
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3. Afbakening van het plangebied 

Gemeente Dinkelland 

Plaats Deurningen 

Toponiem Vliegveldstraat 4a 

Kaartblad 28H 

Centrumcoördinaat 253.903 / 479.669 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. 

Plangebied 

Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen plaatsvinden. Het plangebied 

en de nieuwe situatie zijn afgebeeld in figuur 1.  

Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek en het booronderzoek is afgebeeld in figuur 2. Deze 

begrenzing wijkt af van de eigenlijke planbegrenzing, zoals die te zien is in figuur 1. Dit is het gevolg 

van dat de exacte planbegrenzing op het moment dat het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd  

nog niet bekend was. Wel was bekend waar de belangrijkste bodemingrepen zouden plaatsvinden, 

namelijk ter hoogte van de nieuwe bouwvlakken en de aan te leggen vijver (zie figuren 1 en 2). Als 

zodanig is het archeologisch onderzoek representatief voor wat betreft het risico op verstoring van 

archeologische waarden, als gevolg van de uitvoering van de bouw- en aanlegplannen. 

Daarnaast is bij het bureauonderzoek van een onderzoeksgebied uitgegaan dat het omringende 

gebied binnen een straal van circa 500 m beslaat. Dit betekent dus dat ook de gespecificeerde 

archeologische verwachting die op basis van het bureauonderzoek is opgesteld representatief is voor 

de nieuwe situatie. 
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Figuur 2: Ligging van het plangebied (met rode lijnen  weergegeven). 

Figuur 1: Nieuwe situatie 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Opstellen ruimtelijke onderbouwing 

Planvorming Nieuwbouw bedrijfswoning en schuren 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

Het plangebied omvat een deel van het erf en een weiland van het Landgoed Kaamps, een groot 

agrarisch bedrijf gespecialiseerd in diverse agrarische zuivelproducten. Het plan bestaat om het erf en 

weiland ten zuiden en westen van het erf bij het bouwblok van het huidig bedrijf te trekken. Hiervoor 

worden onder andere twee nieuwe schuren en een bedrijfswoning gebouwd. Ook zal een waterpartij 

gegraven worden en zullen de sleufsilo’s anders worden ingericht. Een tekening van de nieuwe situatie 

is afgebeeld in figuur 2.  
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Ruimtelijke onderbouwing 

Beleidskader Bestemmingsplan “Buitengebied” 

Vrijstellingsgrenzen 2500 m² en > 40 cm -Mv 

   

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet. Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een verplichting om bij de 

voorbereiding van bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. In feite is de 

Wamz een concrete invulling en verdere verbreding van deze verplichting. 

 

Het archeologiebeleid van de gemeente Dinkelland inzake het plangebied staat verwoord in het 

bestemmingsplan “Buitengebied” en is gebaseerd op de archeologische verwachtingen en -

beleidskaart van de gemeente Dinkelland. Op deze kaart is per zone vastgelegd welke archeologische 

verwachting een gebied heeft. Binnen het plangebied is op de beleidskaart aangegeven dat er een erf 

met bufferzone aanwezig. Aan dit gebied zijn in het bestemmingsplan aanvullend vrijstellingscriteria 

geformuleerd. Initiatieven die kleiner zijn dan 2500 m
2
 en waarbij bodemingrepen niet dieper reiken 

dan 40 cm –Mv worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Omdat de voorgenomen ingreep de 

vrijstellingsdiepte van het vigerende beleid voor dit gebied overschrijdt, geldt op basis van het 

bestemmingsplan een archeologische onderzoeksplicht. In dit geval heeft de gemeente gevraagd om 

een bureau- en inventariserend booronderzoek in het plangebied.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Oostelijk zandgebied 

Geomorfologie Dekzandrug (3L5, 4K14) en dalvormige laagte 
(2R2) 

Maaiveld 19,1 m +NAP 

Bodem Venige beekdalgronden (ABv) 

Grondwater III 

 

Landschap 

Het plangebied ligt landschappelijk gezien in het oostelijke zandgebied en specifiek op de westelijke 

flank van een hooggelegen noord-zuid georiënteerde stuwwal. Deze stuwwal heeft zich gedurende de 

voorlaatste ijstijd kunnen vormen, toen er tot in Nederland landijs heeft gelegen (het Saalien, circa 

370.000 tot 130.000 jaar geleden). Bij de uitbreiding van het landijs zijn gedurende die ijstijd Tertiaire 

afzettingen en keileem opgestuwd die tot de vorming van de stuwwal hebben geleid. Aan de randen 

van de stuwwal komt verspoeld sediment voor dat is afgezet door smeltwater dat van het landijs 

afkomstig is (sandrafzettingen). 

   

In de laatste ijstijd (het Weichselien, circa 120.000 – 10.000 jaar geleden) was er geen sprake van de 

aanwezigheid van landijs, maar kende Nederland wel een zeer koud en droog klimaat. Hierdoor 

werden vanuit drooggevallen rivierbeddingen en de Noordzeebodem als gevolg van het ontbreken van 

vegetatie grote hoeveelheden zand weggeblazen om verder afgezet te worden als dekzand. Dekzand is 

ook tegen de westrand van de stuwwal afgezet en in de dalen die de stuwwal hebben doorsneden. 

Met het verbeteren van het klimaat aan het begin van het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden), 

raakte het dekzand begroeid en werd het dekzandreliëf gedurende het Holoceen (de huidige 

geologische periode) als het ware “vastgelegd”. Er ontstond zodoende aan de westzijde van de 

stuwwal een landschap dat bestond uit dichtbegroeide zandruggen en -koppen met daaromheen 

vochtige, laaggelegen delen, waar beken stroomden en zich veen kon ontwikkelen. 

 

Geomorfologie 

Op de geomorfologische kaart is het plangebied grotendeels gekarteerd als een dekzandrug al dan niet 

met een oud landbouwdek (kaartcode 3L5, 4K14; bijlage 2). Een klein deel is gekarteerd als een 

dalvormige laagte zonder veen (kaartcode 2R2). Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te 

zien dat het oostelijke deel van het plangebied relatief hoog gelegen is en het westelijke deel van het 

plangebied wegduikt in een laagte. Dit verschil in maaiveldhoogte hangt vermoedelijk samen met het 

de ligging van het plangebied op de overgang van een relatief hoger gelegen dekzandrug (in het 

oosten) naar een beekdal (in het westen).  

 

Bodem 

De bodem in het plangebied is gekarteerd als een venige beekdalgrond (code ABv, bron: 

bodemdata.nl). Deze gronden staan beter bekend als broekeerdgronden. Ze ontlenen hun naam aan 

“broek”, hetgeen een veldnaam voor laag gelegen gronden is. De gronden komen voor op een 

ondergrond van zand en hebben een dunne venige bovengrond of een dunne veenlaag aan het 

oppervlakte. Hun grijze, minerale ondergrond is echter niet slap. Op veel plaatsen is de bovengrond in 

meer of mindere mate zandig. Deze bezanding kan een moderne, doelbewuste grondverbetering zijn, 

maar kan ook toevallig zijn opgetreden doordat bij het uitbaggeren van sloten vrijgekomen zand op de 

akkers werd gelegd (De Bakker, 1966). 
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Grondwatertrap 

De grondwatertrap in het plangebied is gekarteerd als III. Dit houdt in dat de gemiddelde 

grondwaterstand tussen <40 cm –Mv en 80-120 cm –MV staat. Voor organische archeologische resten 

(onverbrand bot, leer, botanisch materiaal) betekent dit dat ze door de grote fluctuaties in 

grondwaterstand slecht bewaard zullen zijn gebleven. Anorganische archeologische resten (vuursteen, 

natuursteen, aardewerk) kunnen goed bewaard zijn gebleven.  
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7. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke beleidskaart Middelhoog voor Paleolithicum - IJzertijd 

Verwachting IKAW Onbekend 

Archeologische waarden en/of informatie Nee 

 

 

Archeologische verwachting 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook niet 

opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke verwachtingskaart 

van Dinkelland bevindt het gebied zich in een zone, waarbinnen een middeleeuws boerenerf aanwezig 

is. Ook is er een Bronstijd-IJzertijd erf aan de overkant van de Vliegveldstraat aangetroffen.  

 

Bekende waarden 

In het plangebied zijn voor zover bekend niet eerder archeologische vondsten gedaan en heeft niet 

eerder onderzoek plaatsgevonden. Wel zijn in de omgeving van het plangebied in het verleden 

vondsten bekend en zijn gebiedsdelen onderzocht:  

 

Archeologische waarnemingen 

 Waarnemingsnummer 439.003 (208 m noordoostelijk van het plangebied) betreft de waarneming 

van spiekers, een mogelijke huisplattegrond, een maalsteen en aardewerk uit de Bronstijd-

IJzertijd, vuurstenen werktuigen ( kern en kling) uit het Neolithicum-Bronstijd, en aardewerk wat 

Bronstijd-Late Middeleeuwen gedateerd is. De waarnemingen liggen binnen drie 

onderzoeksmeldingen (onderzoeksmeldingen 3418, 48.767 en 33,346). 

 Waarnemingsnummer 55.970 (135 m noordoostelijk van het plangebied) betreft een waarneming 

van vuursteen uit het Paleolithicum en Mesolithicum. Het gaat om werktuigen en 

bewerkingsafval. 

 Waarnemingsnummer 2776 (65 m westelijk van het plangebied) betreft een waarneming van 

houten palen die in de volksmond “spieker” genoemd. De structuur is in de Late Middeleeuwen 

gedateerd en in de omgeving is ook zandsteen aangetroffen. 

 

 Onderzoeksmeldingsnummer 3418 (30 meter noordoostelijk van het plangebied) betreft een 

karterend booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de geplande uitbreiding van de bebouwing. 

Het betreft een inventariserend en waarderend booronderzoek. Door de aanwezigheid van een 

dik esdek zijn grondsporen mogelijk goed bewaard gebleven. Een aanvullend onderzoek is 

aanbevolen om de verwachting te toetsen (Oude Rengerink, 2001). 

 Onderzoeksmeldingsnummer 2469 (125 m noordoostelijk van het plangebied) betreft een 

aanvullend onderzoek.  Er zijn 5 sleuven gegraven waarin zowel het esdek als het onderliggende 

sporenvlak is onderzocht. De sporen op het sporenvlak dateren uit de Midden- Bronstijd. Dit is 

gebaseerd op aardewerk wat in de sporen is aangetroffen. De grondsporen zijn redelijk goed 

bewaard. Op basis van het vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat er vanaf het 

Mesolithicum al gebruik werd gemaakt van de Deurninger es. In de Middeleeuwen is er gebruik 

gemaakt van plaggenbemesting waardoor de es is opgehoogd en waarvan de dikte van het pakket 

varieert tussen de 0,5 en 1,2 m. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er ook kans is op 
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graven uit het Neolithicum en de Bronstijd. De vindplaats is bestempeld als van hoge 

archeologische waarde en is behoudenswaardig (Krist, 2002). 

 Onderzoeksmeldingsnummer 48.767 (30 m noordoostelijk van het plangebied) betreft een 

inventariserend onderzoek door middel van proefsleuven. Aanleiding was de aanpassing van het 

bestemmingsplan ter plaatse. Eerder onderzoek heeft de aanwezigheid van een prehistorische 

vindplaats aangetoond, maar gaf onvoldoende dekkingsgraad voor de huidige plannen. Doel was 

het toetsen van de archeologische verwachting in het plangebied en het waarderen van de 

vindplaats. Er is in totaal 1300 m² door middel van proefsleuven onderzocht. Hierbij zijn meerdere 

structuren en sporen uit de prehistorie aangetroffen. Het betrof meerdere spiekers en een deel 

van een gebouw. Deze maken mogelijk deel uit van een of meerdere erven van een groter 

nederzettingscomplex. Ook is een restgeul van een beek aangetroffen. De vindplaats is als 

behoudenswaardig beschouwd en conservering in situ is aanbevolen (Witte, 2011). 

 Onderzoeksmeldingsnummer 26.398 (400 m noordwestelijk van het plangebied) betreft een 

bureauonderzoek. Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg van een bezinkingsbassin waarbij 

circa 260 m² tot 4 m –Mv wordt verstoord. Op basis van het bureauonderzoek heeft het 

plangebied een lage archeologische waarde. Door de grote verstoringsdiepte is een 

booronderzoek aanbevolen om de verwachtingskaart van de gemeente te toetsen (van Malssen, 

2008). 

 Onderzoeksmeldingsnummer 33.346 (170 m noordelijk van het plangebied) betreft een 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek. Op basis van het bureauonderzoek heeft het 

plangebied een brede verwachting. Een inventariserend booronderzoek is aanbevolen. Het 

booronderzoek heeft als doel de verwachting te toetsen en de mate van eventuele 

bodemverstoring vast te stellen. In totaal zijn er 130 boringen gezet. Het plangebied bestaat 

vooral uit droge bodems waar hier en daar nog intacte podzolen aanwezig zijn. Ook is de oude 

beekloop aangeboord. Er is een dik antropogeen pakket aangetroffen wat op het dekzand ligt. Er 

zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, maar door de aanwezigheid van een intacte 

antropogene laag kan een archeologische vindplaats niet worden uitgesloten. Aanbevolen is dat 

bodemingrepen niet dieper dan 30 cm –Mv plaatsvinden. Mocht dit wel het geval zijn, dan moet 

er archeologische begeleiding worden uitgevoerd (Sophie, Spoelstra en Kaptein, 2009). 

 Onderzoeksmeldingsnummer 54.390 (125 m noordelijk van het plangebied) betreft  een 

opgraving. Uit vooronderzoek is gebleken dat de vindplaats behoudenswaardig is, en door de 

ontwikkelingen niet behouden kon worden. In totaal is er 8.000 m² opgegraven. Tijdens het 

onderzoek is een beter beeld verkregen van de vindplaats en de landschappelijke inbedding. De 

vindplaats bevind zich op de flank van de Deurninger es op de overgang naar het lager gelegen 

beekdal. Het lager gelegen deel werd voornamelijk gebruikt voor spiekers, bijgebouwen en 

voorraadkuilen. Hoofdgebouwen zijn niet aangetroffen. Op basis van C14 dateringen en het 

aardewerk wordt het erf in de tweede helft van de Late Bronstijd en de eerste helft van de Vroege 

IJzertijd geplaatst. Een rijke vondstlaag dekt de heel vindplaats af. De vondsten zijn neerslag van 

de nederzetting op de hoger gelegen dekzandrug (Norde, 2013).  

Resumerend kan gesteld worden dat de omgeving van het plangebied intensief bewoond is geweest, 

met name ten oosten van het plangebied. De bewoning lijkt daarbij met name gebonden aan de hoge 

dekzandruggen in het gebied, die ook deels in het oosten van het plangebied zelf aanwezig kan zijn. 

Bewoningsresten dateren reeds in het Laat-Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen. 
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8. Huidig gebruik, historische situatie en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Weiland 

Huidig gebruik Bebouwd 

Bodemverstoringen Diverse verstoringen als gevolg van de aanleg van 
de huidige bebouwing 

 

Historische achtergronden 

De eerste vermelding van Deurningen stamt uit 1295 als Thornengen. Door de historie heen veranderd 

de naam naar Dorninge in 1323, Doerninghe in 1381-1383, en Doerningen in 1450. Volgens sommigen 

betekent de naam “bij de lieden van de persoon Diurna”, maar ook mogelijk is “de lieden bij de 

doornstruiken” (Van Berkel en Samplonius, 2006). 

 

Deurningen behoorde met elf andere marken tot het richterambt Oldenzaal. In de 13
e
 eeuw ontstond 

de behoefte om woeste gronden te ontginnen. Hierdoor werd het belangrijk om ieders aandeel in de 

woeste grond vast te leggen. Hierdoor ontwikkelden zich marken (Berendsen, 2000).  In het oostelijk 

zandgebied overheerste individuele occupatie, waardoor de bewoning sterk verspreid voorkomt. 

Kenmerkend zijn hierdoor de eenmansessen, waarbij ieder gezin op zijn eigen landbouwgrond werkte. 

Om essen te bemesten werden vaak plaggen gestoken in moerassige beekdalen. De beekdalen zijn 

vaak verkaveld in onregelmatige blokken of stroken, omgeven door hagen of houtwallen. Deze 

gronden zijn individueel in gebruik genomen. Deze onregelmatige blokverkaveling is ook aanwezig in 

Deurningen.  

 

Historische situatie 

Het plangebied is aan de rand van de Deurninger Es gesitueerd op de overgang naar lager gelegen 

gebied. Op het Minuutplan is te zien dat het plangebied onbebouwd is (zie figuur 3). Ten noorden van 

het plangebied is bebouwing te zien. Deze maakt vermoedelijk deel uit van de historische boerderij 

Kamphuis (de voorganger van Kaamps). Vaak dateren deze boerderijen uit de Middeleeuwen en zijn 

resten van voorgangers van deze boerderijen  in de ondergrond aanwezig. Uit de Oorspronkelijke 

Aanwijzende Tafels blijkt dat het plangebied zelf grotendeels in gebruik was als hooiland. Dit beeld 

verandert niet op kaartmateriaal uit de perioden erna (in de tweede helft van de 19
e
 en de eerste helft 

van de 20
e
 eeuw; zie figuren 4 t/m 8). Wel treden veranderingen in verkavelingen op. Pas tegen het 

einde van de 20
e
 eeuw breidt het boerenbedrijf ten noorden van het plangebied sterk uit. Het 

plangebied is daardoor deel uit gaan maken van het erf van de bedrijf.  

 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Het plangebied is momenteel in gebruik als agrarisch gebied. Er zijn vanuit historisch kaarten geen 

aanwijzingen voor bebouwing in het plangebied, maar door agrarisch gebruik van het land kan wel 

bodemverstoring zijn opgetreden. Hierbij zullen naar verwachting gebiedsdelen verstoord zijn. Er zijn 

in bodemloket geen saneringen of ontgravingen gemeld.  
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Figuur 4: Uitsnede van een topografische kaart omstreeks 1850. Het plangebied is met 
rode lijnen weergegeven (www.topotijdreis.nl) 

Figuur 3: Uitsnede van het Minuutplan 1811-32. Het plangebied is in rode lijnen 
weergegeven (beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 
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Figuur 5: Uitsnede van een topografische kaart omstreeks 1903. Het plangebied is met 
rode lijnen weergegeven (www.topotijdreis.nl). 

Figuur 6: Uitsnede van een topografische kaart omstreeks 1927. Het plangebied is met 
rode lijnen weergegeven (www.topotijdreis.nl). 
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Figuur 7: Uitsnede van een topografische kaart omstreeks 1942. Het plangebied is 
met rode lijnen weergegeven (www.topotijdreis.nl). 

Figuur 8: Uitsnede van een topografische kaart omstreeks 2000. Het plangebied is 
met rode lijnen weergegeven (www.topotijdreis.nl). 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode Laat Paleolithicum – Nieuwe tijd  

Complextypen Nederzettingen, sporen landgebruik 

Stratigrafische positie Onder de het esdek 

Diepteligging Vanaf 50 cm -Mv 

 

Op basis van het AHN en de geomorfologische kaart lijkt het plangebied te liggen op de overgang van 

een dekzandrug naar een lager gelegen beekdal met veen. Op grond van de ouderdom van de 

verwachte afzettingen in het gebied (dekzand) kunnen hier theoretisch vindplaatsen uit de periode 

Laat-Paleolithicum – Vroege Nieuwe tijd aanwezig zijn, met name op de plaats waar zich de 

dekzandrug zich in de ondergrond bevindt. Deze verwachting is hoog. Ten oosten van het plangebied, 

aan de overzijde van de Vliegveldstraat, zijn immers al tijdens meerdere onderzoeken resten van een 

erf uit de Late-Bronstijd – Vroege IJzertijd gevonden. Ook hier concentreerden de resten zich op de 

dekzandrug. 

 

Specifiek moet in dit deel van het plangebied rekening gehouden worden met de aanwezigheid van 

Middeleeuwse resten, die te relateren zijn aan het oude erf Kamphuis, dat op basis van historisch 

kaartmateriaal ten noorden van het plangebied gelegen heeft. Theoretisch gezien kunnen in de 

omgeving van deze boerderij archeologische resten aanwezig zijn van voorgangers van de boerderij, 

reeds vanaf de Middeleeuwen. De verwachting hierop is middelhoog, omdat veelal boerderijen vanaf 

de ruggen in een rechte lijn de dalen introkken. Daarom worden voorgangers met name ten oosten 

van de Vliegveldstraat ten oosten van de historische bebouwing verwacht.  

 

Stratigrafische positie 

Archeologische resten in het plangebied worden in de top van het dekzand op de (flanken van) hogere 

plekken in het zuidelijk deel van het plangebied verwacht. In de lager gelegen gebieden, die van 

oorsprong vochtiger waren, worden archeologische resten in de vorm van afvallagen verwacht vlak 

boven het (al dan niet verspoelde) dekzand verwacht. Op basis van de bodemkaart is het de 

verwachting dat in de ondergrond een plaggendek aanwezig is. De aanwezigheid van dit dek kan voor 

een goede conservering van archeologische resten hebben gezorgd, doordat de top van het dekzand 

buiten bereik van de moderne ploeg bleef. Naar verwachting kent het plaggendek een dikte van circa 

50-100 cm, waardoor eventuele archeologische resten vanaf dan aanwezig kunnen zijn. 

 

Complextypen 

In het plangebied worden zowel nederzettingsresten als sporen van landgebruik verwacht. 

Nederzettingsterreinen uit de periode Bronstijd – Late Middeleeuwen (Vroege Nieuwe tijd) 

kenmerken zich door de aanwezigheid van vondst- of cultuurlaag (afhankelijk van de mate van 

intactheid van de bodem). De dikte en uitgesprokenheid van een dergelijke laag hangt af van de 

langdurigheid en intensiteit van bewoning op die plek. Daarentegen zullen sporen van kortstondige 

bewoning, landgebruik en grafvelden uit de Bronstijd – Late Middeleeuwen zich kenmerken door 

(kleinschalige) grondsporen in plaats van de aanwezigheid van vondstmateriaal of een laag. Over de 

aanwezigheid van deze complexen kunnen enkel uitspraken gedaan worden op basis van specifieke 

bodemkenmerken en de mate van intactheid van de bodem. 
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Nederzettingsresten uit de Steentijd (i.e. het Laat-Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum) 

kenmerken zich als vindplaatsen, die zich als concentraties van bewerkt vuursteen, aardewerk, 

natuursteen, rode oker, verbrande hazelnootdoppen en verbrand botmateriaal kunnen manifesteren. 

De vondstconcentraties zijn ontstaan als gevolg van, al dan niet, intensieve activiteiten op een 

beperkte plek, zoals jachtkampementen of extractiekampen, waar men zich toelegde op het 

vervaardigen van vuurstenen pijl- en speerpunten. Dit type vindplaats is zeer kwetsbaar voor 

secundaire processen, zoals erosie en verspoeling. Tevens zijn deze vindplaatsen beperkt in omvang, 

waardoor over de aanwezigheid hiervan alleen uitspraken kunnen worden gedaan op basis van de 

mate van intactheid van de top van het dekzand. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksmethodiek 

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gebruikt om zowel de mate van intactheid van de bodem 

te bepalen als om de aanwezigheid van archeologische waarden vast te stellen. In totaal zijn in het 

plangebied 12 boringen gezet (boring 1 tot en met 12). 

De boringen hebben een diepte van maximaal 210 cm –Mv en zijn handmatig gezet met behulp van 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De 

grondmonsters zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 9.  

De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk in het plangebied verdeeld in een grid van 40 bij 50 m. Daarbij 

bedraagt de afstand tussen de boringen circa 50 m en de afstand tussen de onderlinge raaien 40 m. 

Het was echter niet mogelijk overal in het plangebied dit grid te hanteren als gevolg van de 

aanwezigheid van opslag, verharding en kuilsleuven.  De boorpunten zijn uitgezet met behulp van een 

meetlint ten opzichte van de lokale topografie, de hoogteligging ten opzichte van NAP is afgeleid van 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl). De locaties van de boorpunten zijn 

opgenomen in bijlage 6. 

Veldwaarnemingen 

Het plangebied valt onder te verdelen in een westelijk deel en een zuidelijk deel. Het westelijk deel 

van het plangebied bestaat uit een weiland, waarbinnen zichtbaar aan het maaiveld hoogteverschillen 

aanwezig zijn. Het gebied aangrenzend aan de reeds bestaande loods ligt circa 1,0 m hoger dan het 

gebied in westelijke richting. Op basis van de steilte is het hoogteverschil kunstmatig en vermoedelijk 

het gevolg van ophoging. Het zuidelijk deel van het plangebied betreft een deel van het boerenerf. In 

het uiterlijke oosten bestaat een klein deel uit grasland met een koetunnel onder de Vliegtuigweg 

door. Daarnaast – in westelijke richting – ligt een deel braak en bestaat een deel uit verdiept liggende 

sleufsilo’s. Deze laatste liggen circa 1,5 tot 2,0 m dieper dan het erf zelf en zijn met beton verhard. 

Daar weer naast ligt een met klinkers verhard gebied en een drassig, gerooid bos. Binnen dit zuidelijk 

deel van het plangebied is sprake van een aflopende hoogte van het maaiveld in westelijke richting. 

Enkele foto’s van het plangebied zijn weergegeven in figuur 9. 
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Lithologie en bodemopbouw 

In het westelijk deel van het plangebied bestaat de ondergrond uit een matig fijn tot matig grof grijs 

zand. Tevens is dit zand kalkloos en kent het een matige sortering. Het bevindt zich op een diepte van 

150 tot 80 cm –Mv. Dit zand is geïnterpreteerd als fluvio-eolische afzetting; dekzand dat onder invloed 

van stromend water is verplaatst. Daarbij lijkt het relatief grove sediment in boring 3 zelfs te relateren 

aan de beddingafzetting van een beek. In de top van de fluvio-eolische afzettingen zijn geen sporen 

van bodemvorming aanwezig, enkele roestvlekken daargelaten. Op het zand bevindt zich een pakket 

veen en/of sterk humeuze zandige klei. Beide zijn onder invloed van relatief lage en natte 

omstandigheden tot stand gekomen. Hierbij is het veen ontstaan als sedentaat, onder invloed van 

relatief rustige, sedimentaire omstandigheden. Hoewel er nog enkele fragmenten hout in het veen te  

herkennen zijn, is het over het algemeen sterk verteerd geraakt. Tevens lijkt het in kleiigheid in 

westelijke richting toe te nemen. De humeuze klei, die met name in het westelijk deel van het terrein 

gevonden is (tussen 80 en 60 cm –Mv). Dit zijn vermoedelijk overstromingsafzettingen die in de 

overstromingsvlakte zijn ontstaan. Vermoedelijk heeft er ten westen van het plangebied een beek 

gelegen, vanwaar dit pakket heeft kunnen vormen. De natheid van het pakket (en dit deel van het 

plangebied) blijkt onder meer ook uit de aanwezigheid van een veelheid aan roestvlekken in de klei. 

De top van het pakket bestaat uit een ophoogpakket van zand en humeuze zandige klei met 

baksteenresten. Dit pakket varieert sterk in dikte: in het westelijk deel van het plangebied bedraagt 

het circa 20 cm, terwijl het pakket nabij de loods zelfs 150 cm dik is. 

In het zuidelijk deel zijn onder in de boringen eveneens verspoelde dekzandafzettingen aangetroffen. 

Deze afzettingen bevinden zich op een diepte van 50 cm in het oostelijk deel van het plangebied tot 

circa 80 cm in het westelijk deel (ter plaatse van het gerooide bos, boring 7 en 9). Vanwege de 

Figuur 9: Enkele foto's van het plangebied ten tijde van het onderzoek. 
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aanwezigheid van betonnen sleufsilo’s was het niet mogelijk boringen te verrichten in het centrale 

deel van dit deelgebied. Boringen ten zuiden van de sleufsilo’s tonen echter aan dat de bodem hier tot 

een diepte van 130 cm –Mv is omgezet. Dit geldt evenzeer voor het oostelijk deel van dit deelgebied, 

waar een circa 50-70 cm dik verstoringspakket direct op blauwgrijze zandafzettingen gelegen is. Hier 

zijn geen sporen van bodemvorming meer aanwezig, op grond waarvan aangenomen kan worden dat 

hier de ondergrond verstoord is. In het westelijk deel van dit deelgebied is op de verspoelde 

dekzandafzettingen een geroerd pakket veen en klei aanwezig. Dit pakket is maximaal 70-80 cm dik en 

wijst ook voor dit deel van het plangebied op zeer natte omstandigheden. 

Archeologische indicatoren 

Er zijn bij het doorzoeken van de grondmonsters geen archeologische indicatoren gevonden, die 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het plangebied. 

 

Archeologische interpretatie 

Op basis van het veldonderzoek is vastgesteld dat het plangebied vermoedelijk in een voormalig 

beekdal gelegen is. De afzettingen die in het westelijk deel van het plangebied gevonden zijn, wijzen 

op natte omstandigheden (veen) en de afzetting van klei, die uitsluitend onder invloed van een beek 

kunnen plaatsvinden. Ook het oostelijk deel van het plangebied, aan de Vliegveldstraat, is naar 

verwachting relatief vochtig geweest getuige de blauwgrijze, gereduceerde afzettingen die daar onder 

het verstoringspakket teruggevonden zijn. Vanwege de natheid is in delen van het plangebied ten 

behoeve van de uitbreiding van het erf (in een eerder stadium) reeds grond aangebracht om het 

toegankelijk te maken. Daarbij zijn in het westelijk deel van het plangebied veenlagen verdrukt en 

verteerd geraakt. In het oostelijk deel van het plangebied zijn bij de inrichting van het erf grote delen 

vergraven geraakt, onder meer door de aanleg van de sleufsilo’s. De graafwerkzaamheden reikten 

daar in ieder geval tot in de verspoelde pleistocene afzettingen. Op grond hiervan kent het plangebied 

een lage archeologische verwachting op de aanwezigheid van een vindplaats. Het gebied is namelijk 

van oorsprong te nat geweest voor bewoning en grote delen van het terrein zijn als gevolg van 

voormalig grondwerk in het gebied verstoord geraakt. 
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11. Beantwoording onderzoeksvragen 

 Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Oorspronkelijk heeft het plangebied op een verspoelde dekzandvlakte gelegen, waarschijnlijk 

vlak bij een beek. 

 

 Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

Binnen de bodemopbouw zijn geen archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden. De 

bodemopbouw duidt op erg natte omstandigheden die niet geschikt waren voor bewoning.  

 In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

Er zijn geen archeologisch relevante bodemniveaus onderscheiden. Daarbij zijn delen van de 

bodemopbouw in het plangebied sterk verstoord geraakt als gevolg van grondwerkzaamheden.  

 

 Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

De archeologische verwachting in het plangebied is te definiëren als laag. Er zijn geen 

archeologische indicatoren aangetroffen, het plangebied bleek te nat voor bewoning en de 

bodem is als gevolg van ontwikkelingen in het gebied grondig omgezet. Hierdoor is de kans op 

een archeologische vindplaats laag. 
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12. Conclusie en Advies 

Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage archeologische 

verwachting heeft voor resten uit de periode Laat-Paleolithicum-Nieuwe tijd. Dit verwachtingspatroon 

is gebaseerd op een geconstateerde lage en natte landschappelijke ligging en de hoge mate van 

verstoring van grote delen van het plangebied. Er zullen hiermee naar verwachting geen (intacte) 

nederzettingsresten te verwachten zijn.  

 

Advies 

Er zijn vanuit archeologisch oogpunt geen bezwaren tegen de geplande uitbreiding van het agrarisch 

bedrijf in het plangebied. De kans op een archeologische vindplaats is klein. Er hoeven ten behoeve 

van de archeologische monumentenzorg (AMZ) in de rest van het plangebied geen aanvullende 

maatregelen te worden genomen. Op het moment dat tijdens graafwerkzaamheden onverhoopt toch 

archeologische zaken worden aangetroffen, geldt een wettelijke meldingsplicht deze vondsten te 

melden bij de bevoegde overheid (gemeente Dinkelland). 

 

Bovenstaand vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Dinkelland) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met 

eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 

 

Kanttekening 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en  inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dient u deze 

conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij het Rijk te melden. 
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13. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden: 

 Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2007. 

 Archeologisch Informatie Systeem II (Archis2), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 
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Bijlage 1: Beleidskaart 
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Bijlage 2: Geomorfologie 
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Bijlage 3: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Bijlage 4: Archeologische waardenkaart (onderzoeken, waarnemingen, monumenten; bron: Archis) 
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Bijlage 5: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 6: Foto’s van de boringen 

De boorkernen op onderstaande foto’s zijn van links naar rechts uitgelegd, per 50 cm, waarbij de onderkanten van de boringen naar boven 

wijzen. De steekguts moet van links naar rechts worden ‘gelezen’, dus de bovenzijde bevindt zich links op de foto. 

 

 

 

Boring 5: overzicht boorkernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring 1: overzicht boorkernen 
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Bijlage 7: NEN 5104 

Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 
Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak dif = diffuus 
Z = zand z = zandig 2 = matig gel = geleidelijk 
L = leem s = siltig 3 = sterk sch = scherp 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst  
V = veen h = humeus   
 m = mineraalarm   

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 
Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) OPH = ophoging 
BHB  OMG = omgezet 
BHBC  BEEK = beekdalafzetting 
BHC  VSP = verspoeld pleistoceen  
…  DEZ = dekzand 
   

Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
Omg. = omgewerkt gr = grindje l = leem (verbrand) 
Opg. = opgebracht st = steentjes b = bot 
 fe-c = ijzerconcreties aw = aardewerk 
gg = goed gesorteerd mn-c = mangaanconcreties vs = vuursteen 
mg = matig gesorteerd mn = Mangaan bakst = baksteen/puin 
sg = slecht gesorteerd spi = spikkel (+ kleur) fos = fosfaat 
 vl = vlekken (+ kleur) hk = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  
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Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 

 



Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 1

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 18,7 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

75 Zs1 h1 - - wo lbr diffuus - mf o 1 1 - X - OMG geroerd
80 Z/V h2 - - - w/zw diffuus - mf r 1 1 - X - OMG

140 Vk1 - 3 - plr dbr scherp - - r 1 1 - C - BEEK

150 Zs1 - - - - w EB - mgr r 1 1 - C - VSP

Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 2

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 19,6 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 Zs2 h1 - - wo lbr scherp - mf o 1 1 - X - BV

45 Zs2 h1 - - - gegr scherp - mf o 1 1 - X - OPH opgehoogd / gevlekt
150 Zs1 h1 - - - dbr scherp - mf r 1 1 - X - OPH opgehoogd / gevlekt / 1x rood BS-AW NT
160 Vk1 - 3 - - dbr/dgr diffuus - - r 1 1 - C - BEEK brokken, verdrukt
210 Vk1 - 3 - - dbr EB - - r 1 1 - C - BEEK gevlekt, verteerd

-

15040008

27-5-2016

4003532100

253.886

479.682

15040008

253.863

479.641

-

27-5-2016

4003532100



Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 3

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 18,7 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

35 Zs1 h1 - - wo ge scherp - mf o 1 1 - X - BV

70 Kz3 h2 - - - dgr diffuus - - o/r 1 1 - C - BEEK venig, o/r tot 50 cm 
90 Zs1 - - - - wi EB - mgr r 1 1 - C - VSP verspoeld/beek

Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 4

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 18,9 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 Zs1 h1 - - wo gegr diffuus - mf o 1 1 - X - OPH

40 Zs1 h1 - - - gegr diffuus - mf o 1 1 - X - OPH

60 Ks3 h2 - - - zw scherp mst - r 1 1 - C - BEEK

80 Vk1 - 3 - - dbr scherp - - r 1 1 - C - BEEK

100 Zs1 - - - - gr EB - mgr r 1 1 - C - VSP verspoeld

253.846

479.730

-

479.687

-

15040008

27-5-2016

4003532100

15040008

27-5-2016

4003532100

253.836



Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 5

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 18,6 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

25 Zs1 h1 - - wo dbrgr diffuus - mf o 1 1 - X - OPH

60 Kz3 h2 - - - zwgr scherp mst - o/r 1 1 - C - BEEK

80 Zs2 - - - - gegr EB - mgr r 1 1 - C - VSP

Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 6

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 19,4 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

30 Zs1 h1 - - wo ge diffuus - mf o 1 1 - X - OPH

80 Kz3 h2 - - wo dgr scherp mst - o/r 1 2 - C - BEEK oxidatie/reductie vlekken
90 Kz4 h2 - - wo br scherp mst - r 1 1 - C - BEEK

120 Zs1 - - - - gr EB - mgr r 1 1 - C - VSP

27-5-2016

4003532100

253.894

479.751

-

4003532100

253.794

479.709

-

15040008

15040008

27-5-2016



Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 7

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 20,8 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 Zs1 h2 - - wo br diffuus - mf o 1 1 - X - OPH

50 Zs1 h2 - - - dgr scherp - mgr r 1 2 - X - OPH reductie/oxiatie vlekken
90 Zs2 - - - - blgr EB - mgr r 1 1 - C - - oxidatie/reductie vlekken

Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 8

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 20,3 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

20 Zs1 h2 - - - br diffuus - - o 1 1 - X - OPH oxidatie/reductie vlekken
50 Zs1 - - - - wi diffuus - - o 1 1 - X - OPH

100 Zs1 h3 - - - dbrgr diffuus - - r 1 1 - X - OMG omgewerkt
130 Ks3 - - - - zw diffuus mst - r 1 1 - C - BEEK geul? Omgewerkt
140 Zs1 - - - - wigr EB - - r 1 1 - C - VSP

479.645

-

-

15040008

27-5-2016

4003532100

254.008

15040008

27-5-2016

4003532100

254.056

479.671



Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 9

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 19,1 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

15 Zs1 - - - wo br difuus - - o 1 1 - X - BV

50 Kz3 h3 - - - br difuus mst - r 1 1 - C - BEEK venig
60 Zs3 - - - - lbr difuus - - r 1 1 - C - BEEK

80 Zs1 - - - - lbrgr EB - - r 1 1 - C - VSP verspoeld

Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 10

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 19,7 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

15 Zs1 - - - wo br diffuus - - o 1 1 - X - BV

50 Kz3 h3 - - - br diffuus mst - r 1 1 - C - BEEK venig
60 Zs3 - - - - lbr diffuus - mgr r 1 1 - C - BEEK

80 Zs1 - - - - lbrgr EB - mgr r 1 1 - C - VSP verspoeld

4003532100

253.917

479.637

-

253.964

479.619

-

15040008

27-5-2016

15040008

27-5-2016

4003532100



Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 11

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 20,3 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Zs1 h2 - - wo - EB - mf o 1 1 - X - OPH vast op 50 cm

Projectnaam Deurningen, Vliegveldstraat 4a Boorpuntnummer 12

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman Boordatum:

Boordiameter: 7 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS III Landgebruik Erf / weiland

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart Abv: Venigebeekdalgronden

Z-coordinaat 20,8 m NAP GWS na boring - Geom. kaart 3L5/4K14: Dekzandrug en 2R2: Dalvormige laagte

Opmerking:

[-Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 Zs1 h2 - - wo br diffuus - mf o 1 1 - X - OMG

50 Zs1 h2 - - - dgr diffuus - mgr o/r 1 2 - X - OPH reductie/oxiatie vlekken
90 Zs2 - - - - blgr EB - mgr r 1 1 - C - - oxidatie/reductie vlekken

-

15040008

27-5-2016

4003532100

254.022

479.713

27-5-2016

4003532100

253.942

479.668

-

15040008
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1

Evers, T.

Van: Els Boerrigter <E.Boerrigter@vechtstromen.nl>
Verzonden: donderdag 28 juli 2016 12:39
Aan: Evers, T.
CC: 'r.vrijland@noaberkracht.nl'
Onderwerp: ontwikkeling vliegveldstraat 4/4a Deurningen

Geachte heer Evers, 
 
Met betrekking tot het concept bestemmingsplan Deurningen, Vliegveldstraat 4/4a wil ik het volgende opmerken: 
 

1.       Het verhard oppervlak neemt tot met meer dan 5000m2. Voor de berging van het hemelwater zijn 
voorzieningen gepland, waaronder een wadi. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde dat de toename van 
verhard oppervlak in het plangebied niet mag leiden tot een toename van de afvoer uit het plangebied 
(geen afwenteling). 

2.       De waterkwaliteitsaspecten zijn goed geborgd: er vindt geen transport van schoon hemelwater naar de rwzi 
plaats en er zijn voorzieningen getroffen om te voorkomen dat er vuil water wordt geloosd op 
oppervlaktewater.  

3.       Het plangebied grenst aan watergang 16‐3‐0‐5. Voor werkzaamheden binnen de keurzone (binnen 5 meter 
vanaf de insteek) dient een watervergunning te worden aangevraagd. De onderhoudsstrook dient 
obstakelvrij te blijven. 

 
De wateraspecten zijn zodanig in het plan verwerkt dat het waterschap kan instemmen met de voorgenomen 
ontwikkelingen.  
 
Detail: in de waterparagraaf staat dat het hemelwater niet wordt afgekoppeld van de rwzi. Dit is onjuist 
geformuleerd: door het hemelwater te scheiden van het rioolwater wordt het niet aangekoppeld. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Els Boerrigter 
 
 

  

 
 
 
 

T: 088 2203333 
www.vechtstromen.nl  

 

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

 

Click here to report this email as spam. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan

het bestemmingsplan Buitengebied, Vliegveldstraat 4-4a Deurningen met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPKAAMPS-VG01 van de gemeente Dinkelland; 

1.2  bestemmingsplan

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

1.3  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); 

1.4  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; 

1.5  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  agrarisch bedrijf

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

1.8  agrarische bedrijfswoning

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

1.9  archeologische waarden

waarden die aan een gebied zijn toegekend vanwege de kennis en wetenschap van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden. Bij toetsing aan de 
archeologische waarden zal telkens de archeologische verwachtings- en advieskaart zoals opgenomen in 
bijlage 9 van de toelichting van het bestemmingsplan "Buitengebeid 2010" van de gemeente Dinkelland 
toetsingskader zijn; 
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1.10  bassin

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

1.11  bebouwing

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

1.12  bedrijf

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

1.13  bedrijfsgebouw

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

1.14  bedrijfsvloeroppervlakte

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

1.15  bedrijfswoning

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

1.16  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:

a. bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan; 

1.17  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.18  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.19  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; 

1.20  boomteelt

de teelt van boomkwekerijgewassen; 

1.21  boomteeltbedrijf

een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die specifiek is gericht op het telen van bomen, struiken, 
(tuin)planten en aanverwante gewassen; 
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1.22  bosbouw

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

1.23  bouwen

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

1.24  bouwgrens

de grens van een bouwvlak; 

1.25  bouwperceel

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

1.26  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel; 

1.27  bouwvlak

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

1.28  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden; 

1.29  containerteelt

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

1.30  cultuurgrond

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

1.31  cultuurhistorische waarden

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

1.32  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; 
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1.33  evenement

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

1.34  extensief dagrecreatief medegebruik

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

1.35  gebouw

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

1.36  gemengd agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf waar twee verschillende vormen van landbouw worden uitgeoefend, te weten een 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, waarbij de 
omvang van de bedrijfsvloeroppervlakte voor de beide bedrijfsvoeringen afzonderlijk ten minste 250 m2 
bedraagt; 

1.37  geomorfologische waarden

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

1.38  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

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

1.39  houtteelt

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor 
tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldings- en herplantplicht ex 
artikel 2 en 3 van de Boswet, zoals die gold op het moment van onherroepelijk worden van dit 
bestemmingsplan; 

1.40  huishouden

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

een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in de vorm van 
het telen van gewassen, zoals een paddenstoelenkwekerij, een wormen- en/of madenkwekerij, een 
viskwekerij, een witlofkwekerij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bedrijfsvormen, met (nagenoeg) geen gebruik van daglicht; 

1.42  intensief veehouderijbedrijf

een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering met ten 
minste 250 m2 bedrijfsvloeroppervlak dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en 
waar geen melkrundvee (1), schapen, paarden, of dieren ‘biologisch’ (2) worden gehouden en waar geen 
dieren worden gehouden uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer;

NB (1) Melkrundvee: melkvee met bijbehorend vrouwelijk  jongvee, dat overwegend wordt gehouden voor 
de melkproductie, met inbegrip van dieren die in de mestperiode worden gemolken, tijdens de lactatie 
worden gemest dan wel zijn drooggezet en worden afgemest en vrouwelijk  vleesvee onder dan 2 jaar met 
bijbehorend vrouwelijk  jongvee, dat op een met melkvee vergelijkbare manier wordt gehouden voor de 
vleesproductie en het voortbrengen en zogen van kalveren.

NB (2) Het betreft dieren die worden gehouden overeenkomstig de regels die krachtens artikel 2 van de 
bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten aanzien van de biologische productiemethoden;

1.43  kampeermiddel

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

1.44  kap

een dak met een zekere helling; 

1.45  kas

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

1.46  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; 

1.47  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, zoals opgenomen in bijlage 5 van de 
toelichting van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van gemeente Dinkelland, steeds onderdeel van 
het toetsingskader zijn); 
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1.48  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; 

1.49  mest- en/of organische (bij)productvergisting:

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

1.50  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); 

1.51  niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

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

1.52  normaal agrarisch gebruik

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

1.53  normaal onderhoud

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

1.54  ondergeschikte tweede tak

een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf, zoals een 
intensieve tak veehouderij of een bedrijfseigen mestvergisting; 

1.55  overkapping

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

1.56  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); 

1.57  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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1.58  prostitutie

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

1.59  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; 

1.60  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een 
erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een sekstheater, een seksautomatenhal, of een parenclub, 
of een daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.61  sierteelt

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken; 

1.62  silo

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

1.63  tunnelkas

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

1.64  veldschuur

een vrij in het open veld staande schuur, die wordt of werd gebruikt voor het stallen of het melken van vee, 
dan wel de opslag van agrarische producten of agrarische werktuigen; 

1.65  voorgevel

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

1.66  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de afstand tot de (bouw)perceelgrens

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

2.2  de afstand tot de weg

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

2.3  de bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten; 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.5  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.6  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; 

2.7  de inhoud van een bouwwerk

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

2.8  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; 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, indien de 

gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden 
agrarisch bedrijf”;

c. mestvergisting en naar de aard daarmee gelijk te stellen activiteiten, uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf";

d. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in 
combinatie met een kaasmakerij, verkoop van eigen en streekeigen producten en dagrecreatieve, 
educatieve en sport- en speelvoorzieningen, met de daarbijbehorende accommodaties en 
ondersteunende functies, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van recreatie - specifieke 
regeling”, met dien vestande dat:
1. de omvang van de kaasmakerij maximaal 4.100 m² bedraagt;

e. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in combinatie met mantelzorg, 
dagbesteding en educatie, voorzover de gronden zijn voorzien van een bouwperceel;

f. de bescherming van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing ter plaats van de aanduiding 
'karakteristiek';

g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en 
cultuurhistorische waarden; 

met daaraan ondergeschikt:

h. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
i. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
j. cultuurgrond;
k. openbare nutsvoorzieningen;
l. extensief dagrecreatief medegebruik;
m. wegen en paden;
n. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan niet mede 

bestemd voor waterberging;
o. terreinen voor evenementen; 

met de daarbijbehorende:

p. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
q. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen, al dan niet 

in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit;

r. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. er zullen uitsluitend bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van agrarische bedrijven worden 
gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na ontheffing van de 
gebruiksregels aan de agrarische bedrijven zijn toegevoegd;

b. de gebouwen, waaronder overkappingen, met uitzondering van tunnelkassen en blaastunnels, zullen 
uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een 
bouwperceel;
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c. er zullen, behoudens de bestaande, geen kassen en torensilo’s worden gebouwd;
d. per gebied, dat is voorzien van een bouwperceel, mogen binnen een bouwvlak uitsluitend gebouwen en 

overkappingen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf worden gebouwd;
e. indien twee of meer bouwvlakken aan elkaar grenzen zal de afstand van de gebouwen en 

overkappingen tot de aan elkaar grenzende bouwgrenzen ten minste 3,00 m bedragen, tenzij de 
bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de bestaande afstand geldt;

f. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bouwperceel bedragen, tenzij de gronden zijn 
voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning” of “bedrijfswoning 
uitgesloten”;

g. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de 
bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, de bedrijfswoning op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen vóór 
de voorgevel van een bedrijfswoning zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de 
bestaande situering ten opzichte van de voorgevel van de bedrijfswoning geldt;

h. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld: 

Functie van een bouwwerk Maximale 
oppervlakte/inhoud

Goothoogte 
in m

Dakhelling in ° Hoogte in m

Per gebouw 
of 
overkapping

gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, waaronder een 
overkapping

-# - 6,00 18 60 12,00

Bedrijfswoning 750 m3* - 3,50* 30* 60* 9,00*

Aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen 
bij de bedrijfswoning

- 100 m2 3,50 - 60 -**

Tunnelkassen en blaastunnels - - - - - 1,50

Veldschuur bestaand - bestaand be- 
staand

be- 
staand

-

Schaapskooi - - 3,50 18 60 12,00

# bij gebouwen of overkappingen die groter zijn dan:

500 m3, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een landschappelijk  inpassingsplan;
2.000 m3, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een erfinrichtingsplan ten behoeve van een goede 
landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke kwaliteitsverhouding tot de bestaande 
bebouwing.

* tenzij de bestaande maatvoering in geval van bewoning van een boerderijpand met een woongedeelte en 
een deel meer bedraagt, in welk geval de maatvoering van het boerderijpand inclusief de deel ten hoogste 
de bestaande maatvoering zal bedragen, waarbij de inhoud van het woongedeelte binnen het 
boerderijpand ten hoogste 750 m3 zal bedragen, tenzij de bestaande inhoud van het woongedeelte meer 
bedraagt, in welk geval de inhoud van het woongedeelte binnen het boerderijpand ten hoogste de 
bestaande inhoud zal bedragen.

** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 
bouwhoogte van de bedrijfswoning. 

3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
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a. silo’s, platen en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwperceel, tenzij de gronden 
zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - mestbassin”, in welke geval een 
mestbassin buiten het bouwperceel mag worden gebouwd;

b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen, met dien verstande dat 
de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) en/of 
bedrijfsgebouwen binnen de bouwvlakken ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

c. bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en naar de aard daarmee gelijk te stellen activiteiten 
zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwperceel, met dien verstande dat de hoogte van een 
bouwwerk ten behoeve van de be- en verwerking van mest ten hoogste 10,00 m zal bedragen;

d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal binnen het bouwvlak ten hoogste 10,00 
m bedragen;

e. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten het bouwvlak ten hoogste 2,00 
m bedragen. 

3.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 3.2.1 onder b en toestaan dat gebouwen, waaronder overkappingen, gedeeltelijk 
buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
1. deze afwijking niet wordt toegepast op gronden die zijn voorzien van de dubbelbestemming 

‘Waarde - Ecologie’ en/of ‘Waarde - Essen’;
2. de overschrijding van de bouwgrens ten hoogste 25,00 m zal bedragen en het bebouwde oppervlak 

niet meer dan 1,5 hectare zal bedragen;
3. het verzoek om afwijken vergezeld gaat van een landschappelijk inpassingsplan;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en 

archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

b. het bepaalde in lid 3.2.1 onder c en toestaan dat er kassen worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de kassen per bouwperceel ten hoogste 500 m2 zal bedragen, 

tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel 
sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”, in welk geval de gezamenlijke oppervlakte van de kassen per 
bouwperceel ten hoogste 2.500 m2 zal bedragen;

2. de goot- en bouwhoogte van de kassen respectievelijk ten hoogste 4,00 m en 10,00 m zal 
bedragen;

3. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van boomkwekerijactiviteiten;
4. deze afwijking niet wordt toegepast op gronden die zijn voorzien van de dubbelbestemming 

‘Waarde - Essen’ of ‘Waarde - Archeologie 2’;
5. bij de situering van de kassen rekening wordt gehouden met een goede landschappelijke 

inpassing, zodanig dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke 
waarden;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en archeologische 
waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden; 

c. het bepaalde in lid 3.2.1 onder g en toestaan dat, daar waar geen sprake is van een bestaande 
afwijkende situatie of een bedrijfswoning op meer dan 50 m van de weg, een bedrijfsgebouw, een 
overkapping, een aan- of uitbouw of een bijgebouw op een afstand van minder dan 3,00 m achter de 
voorgevel dan wel vóór de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan mag worden 
gebouwd, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

d. het bepaalde in lid 3.2.1 onder h en toestaan dat, in geval van gehele sloop van het woongedeelte 
inclusief de deel met een bestaande inhoud van meer dan 2.000 m3, een nieuw woongedeelte wordt 
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gebouwd met een inhoud van ten hoogste 2.000 m3, mits:
1. het nieuwe woongedeelte wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande karakteristieke 

hoofdvorm;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de woonsituatie, de 

waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden; 

e. het bepaalde in lid 3.2.1 onder h en toestaan dat de inhoud van een woongedeelte binnen een 
boerderijpand wordt vergroot, mits:
1. de inhoud van het woongedeelte ten hoogste de inhoud van het boerderijpand inclusief de deel zal 

bedragen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

f. het bepaalde in lid 3.2.1 onder h en toestaan dat bedrijfsgebouwen worden gebouwd in de vorm van 
serrestallen of naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsgebouwen, mits:
1. het bouwperceel niet is gelegen op gronden gelegen binnen de grenzen van de dubbelbestemming 

‘Waarde - Ecologie’;
2. er ten behoeve van de situering van de stal in verband met het bestaande bebouwingsbeeld en een 

zorgvuldige landschappelijke inpassing, een erfinrichtingsplan wordt opgesteld;
3. voldaan wordt aan de criteria van de notitie “Serrestallen in Noordoost Twente, maatwerk binnen 

heldere grenzen”, zoals opgenomen in bijlage 2 bij de toelichting van het bestemmingsplan 
"Buitengebied 2010" van de gemeente Dinkelland;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke waarden, de 
waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden; 

g. het bepaalde in lid 3.2.2 onder a en toestaan dat kuilvoerplaten en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen platen ten behoeve van opslagdoeleinden tot ten hoogste 50 m buiten het bouwperceel worden 
gebouwd, mits:
1. de oppervlakte van een plaat, inclusief opstaande randen, ten hoogste 300 m2 zal bedragen;
2. de hoogte van de opstaande randen van een plaat ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
3. tevens de in lid 3.5 onder c genoemde ontheffing wordt toegepast dan wel is verleend;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Gebruiksbepaling

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

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen activiteiten, behoudens wanneer er sprake is van één van de volgende wijzen van 
mestvergisting:
1. het bedrijf verwerkt in hoofdzaak eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden 

afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden 
gebruikt en naar derden afgevoerd;

2. het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en voegt eigen en/of van derden 
afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden 
gebruikt; 

mits:
de gronden zijn voorzien van een bouwperceel;
er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in 
die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
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de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten behoeve van de (bedrijfseigen) mest- 
en/of organische (bij)productvergisting ten hoogste 25.000 m3 zal bedragen;
de capaciteit van de vergisting ten hoogste 100 ton per dag bedraagt;
de hoogte van een mest- en/of organische (bij)productvergistingsinstallatie ten hoogste 
10,00 m zal bedragen;
er sprake is van een bouwperceel, gelegen aan een weg die berekend is op zwaar verkeer;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan de in lid 3.1 
toegelaten bedrijvigheid en waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het bouwperceel, met 
uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);

d. het opslaan van agrarische producten binnen het bouwperceel voorzover het gronden betreft die 
gelegen zijn voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van een bedrijfswoning en/of 
bedrijfsgebouw of, indien geen bedrijfswoning aanwezig is, het dichtst bij de weg gelegen 
bedrijfsgebouw;

e. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes 
maanden per jaar;

f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten 
behoeve van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereikbaarheid van bebouwde percelen 
en veldschuren;

g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische 
bedrijfsactiviteiten, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
bouwperceel niet-grondgebonden agrarisch bedrijf” of “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel 
gemengd agrarisch bedrijf”;

h. het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van 

eigen en streekeigen producten, dan wel detailhandel vanuit een sierteelt- en/of boomteeltbedrijf, 
indien de verkoopvloeroppervlakte groter is dan 10% van de bestaande bedrijfsgebouwen, met een 
maximum van 100 m2;

j. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan 
waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

k. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de 
bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan 30% van het 

vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

l. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
m. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt, voorzover:

1. de gronden niet binnen of aansluitend zijn gelegen aan het bouwperceel van het betreffende 
boomkwekerijbedrijf met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel sierteelt- 
en/of boomkwekerijbedrijf”;

2. de oppervlakte van de gronden ten behoeve van de containerteelt per boomkwekerijbedrijf meer 
bedraagt dan 1,50 hectare, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
bestaande oppervlakte geldt;

n. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 
bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

o. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin;
p. het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van recreatie - 
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specifieke regeling” ten behoeve van een kaasmakerij, verkoop van eigen en streekeigen producten en 
dagrecreatieve, educatieve en sport- en speelvoorzieningen, met de daarbijbehorende accommodaties 
en ondersteunende functies anders dan in de bestaande omvang danwel de in lid 3.1 omschreven 
omvang;

q. het gebruik van gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en gronden ten behoeve van het 
houden van dieren, behoudens wanneer maximaal het aantal dieren gehouden wordt zoals in de 
verleende Natuurbeschermingswetvergunning met kenmerk 2015\0226554, zoals opgenomen in bijlage 
1 van deze regels, met dien verstande dat deze dieren uitsluitend gehouden mogen worden in het in 
de verleende Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagde stalsysteem danwel een systeem met 
een lagere ammoniakemissie. 

3.4.2  Voorwaardelijke verplichting
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 

gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken binnen de bestemming 'Agrarisch - 1' zonder:
1. de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen in de bestemming 'Agrarisch - 1' en 

'Bos - Natuur', conform het in bijlage 3 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een 
goede landschappelijke inpassing;

2. de vervanging van de bestaande dakbedekking van het gebouw ter plaatse van de aanduiding 
'karakteristiek' door rode of zwarte 'Mulden' -pannen.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 
worden gebruikt onder de voorwaarde dat:
1. binnen één jaar na gereed zijn van de nieuw te bouwen hal voor kaasverwerking aangeduid als 

nummer 1 op bijlage 3 geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen conform het in opgenomen landschapsplan in bijlage 3, teneinde te 
komen tot een goede landschappelijke inpassing;

2. binnen één jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de 
dakbedekking van het gebouw ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' zijn vervangen door 
rode of zwarte 'Mulden' -pannen .

c. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 
gebruik laten nemen van de nieuw te bouwen bedrijfswoning ter vervanging van de inpandige 
bedrijfswoning, meest noordelijke gebouw op het erf zoals weergegeven in bijlage 3, binnen de 
bestemming  ‘Agrarisch - 1’ zonder de beëindiging van het gebruik als inpandige bedrijfswoning en 
zonder het verwijderen van essentiële woonvoorzieningen als keukeninrichting en sanitaire 
voorzieningen in de inpandige bedrijfswoning.

d. Indien de inpandige bedrijfswoning na realisatie van de nieuw te bouwen bedrijfswoning in gebruik 
wordt genomen als mantelzorgwoning dan dienen in afwijking van het bepaalde onder c de essentiële 
woonvoorzieningen als keukeninrichting en sanitaire voorzieningen verwijderd te worden binnen 6 
maanden na beëindiging van de mantelzorgrelatie.

3.4.3  Afwijken van de voorwaardelijke verplichting

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4.2 indien in plaats van de 
landschapsmaatregelen zoals opgenomen in bijlage 3, andere landschapsmaatregelen worden getroffen, 
met dien verstande dat:

a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in bijlage 3 opgenomen 
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
landschappelijke waarden waarvoor de in bijlage 3 genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 3.1 en 3.4.1 onder b en j en toestaan dat de uitoefening van een agrarisch bedrijf 
wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie in de vorm van de in 
bijlage 4 van deze regels opgenomen bedrijvigheid, mits:
1. de gronden zijn gelegen binnen de grenzen van een bouwperceel. Bij boerengolf mogen eveneens 

de bijbehorende landbouwgronden worden gebruikt;
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2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 
zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. niet meer dan 500 m2 wordt gebruikt ten behoeve van de ondergeschikte tweede tak of de 
deeltijdfunctie;

4. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van (zwaar) 
verkeer;

5. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen de 
bestaande bebouwing wordt ondergebracht;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

b. het bepaalde in lid 3.4.1 onder c en toestaan dat gronden en bouwwerken buiten het bouwvlak worden 
gebruikt voor het opslaan van mest en/of kuilvoer en naar de aard daarmee gelijk te stellen opslag, 
mits;
1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid van 

woningen, noodzakelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk en natuurlijke 

waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden; 

c. het bepaalde in lid 3.4.1 onder h en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze ontheffing 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 (tenzij tevens de ontheffing in lid 3.3 onder c is 

toegepast) en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van 

waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van 

het aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin 

dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden; 

d. het bepaalde in lid 3.4.1 m en toestaan dat de oppervlakte van de gronden ten behoeve van de 
containerteelt per boomkwekerijbedrijf wordt vergroot tot ten hoogste 3,00 hectare met de daarbij 
behorende paden en verhardingen, waarbij tevens een pomphuisje mag worden geplaatst en een 
waterbassin mag worden aangelegd, mits:
1. de gronden direct zijn gelegen op of nabij het betreffende bouwperceel van het betreffende 

boomkwekerijbedrijf;
2. de oppervlakte van het pomphuisje niet meer bedraagt dan 25 m2 en de hoogte niet meer bedraagt 

dan 5,00 m;
3. de hoogte van een waterbassin niet meer bedraagt dan 3,00 m;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. het bepaalde in lid 3.4.1 onder n en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen dan wel direct 
grenzend aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een bestemmingsvlak, worden gebruikt 
voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve 
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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. 

f. het bepaalde in lid 3.4.1 onder q en toestaan dat kan worden voorzien in het houden van een ander 
aantal dieren of een andere diersoort op een ander stalsysteem dan is aangevraagd in de verleende 
Natuurbeschermingswetvergunning, mits wordt aangetoond dat de stikstofdepositie op Natura 2000 
gebieden ten aanzien van in de verleende Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagde depositie 
niet zal toenemen en wordt aangetoond dat het gewenste stalsysteem voldoet aan de geldende 
emissie- en huisvestingseisen. 

3.6  Parkeren en laden/lossen

3.6.1  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.

3.6.2  Afmetingen parkeerplaatsen 

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

a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,50 meter bij 5,00 meter in geval van 
haaks en gestoken parkeren en 2,20 meter bij 6,50 meter bij langs parkeren bedragen;

b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor zover die 
ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst, ten minste 3,50 meter bij 6,00 meter bedragen.

3.6.3  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.

3.6.4  Afwijken
a. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in het eerste en het derde lid:
1. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren 

stuit; of
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt 

voorzien.
b. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de 

afmetingen in het tweede lid indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

3.6.5  Specifieke gebruiksregels

Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in het eerste en derde lid dienen na de realisering in stand te 
worden gehouden.

3.7  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Voor het slopen van bouwwerken is, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', een 
omgevingsvergunning vereist.

a. Een omgevingsvergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, 
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die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan;
3. betrekking hebben op de vervanging van de bestaande dakbedekking door dakpannen zoals 

omschreven in lid 3.4.2 onder a sub 2.
b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:

1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing 
zoals omschreven in bijlage 2;

2. de karakteristieke hoofdvorm zoals omschreven in bijlage 2 niet langer aanwezig is en niet zonder 
ingrijpende wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld;

3. de karakteristieke hoofdvorm zoals omschreven in bijlage 2 in redelijkheid niet te handhaven is;
4. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op grond van bijlage 2 op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de 
karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

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

3.8.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) van Burgemeester en Wethouders 
buiten de aangeduide bouwpercelen, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 
uit te voeren:

a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas 
deel uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de 
Boswet of krachtens een op grond van de Boswet vastgestelde verordening;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten 
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van 
ten hoogste 1,00 hectare;

d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het 

educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen, met uitzondering van:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van percelen en veldschuren; en
2. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend op veldschuren 

ten behoeve van het gebruik van veldschuren;
h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels 

en/of -leidingen. 

3.8.2  Uitzondering

Het in lid 3.8.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten hoogste 30 cm 

betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 

3.8.3  Verlening

De in lid 3.8.1 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. 
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3.8.4  Toepassingsbereik

De in lid 3.8.1 onder a en e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen kunnen voorts 
slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet 
onevenredig wordt geschaad. 

3.9  Wijzigingsbevoegdheid

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

3.9.1  Vergroten bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf

de aan een bouwperceel voor grondgebonden agrarische bedrijven grenzende gronden worden voorzien van 
de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf” of “specifieke 
vorm van agrarisch - bouwperceel sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”, met inbegrip van een wijziging van 
het daarbinnen gelegen bouwvlak, mits:

a. de oppervlakte van het bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 2,50 hectare tenzij de gronden zijn 
voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel sierteelt- en/of 
boomkwekerijbedrijf”, in welk geval de oppervlakte van het bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 
1,50 hectare;

b. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als gevolg van schaalvergroting of 
extensivering/verbreding van de bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is 
aangetoond;

c. er binnen het bestaande bouwperceel geen ruimte meer is voor de benodigde uitbreiding;
d. er ten behoeve van een zorgvuldige landschappelijke inpassing een erfbeplantingsplan, afgestemd op 

de landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan, zoals opgenomen in bijlage 5 
van de toelichting van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van gemeente Dinkelland, is 
opgesteld;

e. er bij een oppervlakte groter dan 1,50 hectare geïnvesteerd wordt in het versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving;

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld, de waarden van de 
historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de 
maximaal te hanteren afvoernorm; 

3.9.2  Wijziging situering bouwperceel

een aangegeven bouwperceel, bij gelijkblijvende oppervlakte, qua situering wordt gewijzigd, met inbegrip 
van een wijziging van het daarbinnen gelegen bouwvlak, mits:

a. er een bedrijfstechnische noodzaak is om ten behoeve van de bouw van bedrijfsgebouwen of het 
opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten, de situering van het 
bouwperceel/-vlak te wijzigen;

b. er ten behoeve van een zorgvuldige landschappelijke inpassing een erfbeplantingsplan, afgestemd op 
de landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan, zoals opgenomen in bijlage 5 
van de toelichting van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van gemeente Dinkelland, is 
opgesteld;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld, de waarden van de 
historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

3.9.3  Nieuw bouwperceel sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf

de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf” wordt 
aangebracht, mits:

a. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf” wordt 
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verwijderd, indien de bedrijfsactiviteiten van het bestaande agrarisch bedrijf op het bouwperceel zijn 
beëindigd;

b. deze wijziging niet wordt toegepast op gronden die zijn voorzien van de dubbelbestemming 'Waarde - 
Essen';

c. er ten behoeve van een zorgvuldige landschappelijke inpassing een erfbeplantingsplan, afgestemd op 
de landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan, zoals opgenomen in bijlage 5 
van de toelichting van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van gemeente Dinkelland, is 
opgesteld;

d. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn perspectief biedt als zelfstandig 
bedrijf;

e. de omvang van het bouwvlak maximaal 1,50 hectare zal bedragen;
f. de mest-, natuur- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;
g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie, de 
waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

h. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de 
maximaal te hanteren afvoernorm; 

3.9.4  Functiewijziging agrarisch bouwperceel naar wonen

de bestemming ‘Agrarisch - 1’, uitsluitend voorzover voorzien van een bouwperceel, wordt gewijzigd in de 
bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van een functieverandering van een bouwperceel, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de bestemming 'Wonen' uit het 
bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van de gemeente Dinkelland van overeenkomstige toepassing 
zijn;

b. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf” wordt 
verwijderd;

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat 
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

3.9.5  Wijziging Rood voor Rood-Regeling

de bestemming ‘Agrarisch - 1’, uitsluitend voorzover voorzien van een bouwperceel, wordt gewijzigd in de 
bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van compensatie, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de bestemming 'Wonen' uit het 
bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van de gemeente Dinkelland van overeenkomstige toepassing 
zijn;

b. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf” wordt 
verwijderd;

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat 
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

d. voldaan wordt aan de beleidsregels "Rood voor Rood gemeente Dinkelland 2015" en dat indien deze 
beleidsregels gedurende planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging; ;

e. er middels een ruimtelijk kwaliteitsplan sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de 
landschappelijke waarde en de milieukwaliteit;

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie, de 
waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden; 
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3.9.6  Functieverandering bouwpercelen naar niet-agrarische bedrijvigheid

de bestemming ‘Agrarisch - 1’ uitsluitend voorzover voorzien van een bouwperceel, wordt gewijzigd in de 
bestemming ‘Bedrijf - Voormalig agrarisch’, ten behoeve van een functieverandering van een bouwperceel, 
mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de bestemming 'Bedrijf - Voormalig 
agrarisch' uit het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van de gemeente Dinkelland van 
overeenkomstige toepassing zijn;

b. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf” wordt 
verwijderd;

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat 
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

d. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalige agrarisch gebruikte gebouwen die 
aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging en die ten minste drie jaar ten 
behoeve van het agrarisch gebruik in gebruik zijn geweest;

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 4  Bos - Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. natuur, bosbouw en houtproductie;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de 

landschappelijke waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al dan niet mede 

bestemd voor waterberging;

met dien verstande dat:

d. de beplanting van de voor "Bos - Natuur" aangewezen gronden bestaat conform het in bijlage 1 bij de 
planregels opgenomen landschapsplan uit de daarin aangegeven soorten; 

met daaraan ondergeschikt:

e. het extensief agrarisch medegebruik;
f. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
g. wegen en paden;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. terreinen voor evenementen; 

met de daarbijbehorende:

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2  Bouwregels

4.2.1  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de hoogte van overige bouwwerken ten behoeve van vogelobservatie zal ten hoogste 15,00 m 
bedragen.

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

4.3  Specifieke gebruiksregels

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

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een 

permanent ander gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen. 

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

4.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) van Burgemeester en Wethouders 
de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen 
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en/of -partijen;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
f. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het 

educatief medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels 

en/of -leidingen. 

4.4.2  Uitzondering

Het in lid 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 

4.4.3  Verlening

De in lid 4.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de 
archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen. 

4.4.4  Toepassingsbereik

Voor de in 4.4.1 onder a tot en met d genoemde activiteiten zullen uitsluitend vergunningen worden 
verleend als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van bos- en natuurbeheer. 
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Artikel 5  Waarde - Essen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Essen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologisch en 
cultuurhistorisch waardevolle essen en steilranden met bijbehorende beplanting. 

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen binnen de bouwvlakken van de agrarische bouwpercelen, 
geldt de volgende regel:

a. een op grond van de andere daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw of bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, of de uitbreiding of vergroting daarvan, mag slechts worden gebouwd c.q. worden 
toegestaan, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische en 
cultuurhistorische waarden van de gronden. 

5.3  Specifieke gebruiksregels

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

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor kleinschalig kamperen;
b. het aanbrengen en/of veroorzaken van veranderingen in de hoogte van een es, zoals die bestond ten 

tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan, als gevolg van het gebruik van de gronden. 

5.4  Omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

5.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde 
in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming(en):

a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
b. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
c. het uitvoeren van grondbewerkingen. 

5.4.2  Uitzondering

Het in lid 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

5.4.3  Verlening

De in lid 5.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de archeologisch en cultuurhistorisch waarden van de essen en steilranden met 
bijbehorende beplanting. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

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

a. 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;

b. Burgemeester en Wethouders bij omgevingsvergunning afwijken van het gestelde onder 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. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

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

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, tenzij het 
gronden betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan;

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf, 
tenzij de gronden zijn voorzien van de bestemming “Bedrijf - Prostitutie”;

c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en 
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten 
bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, festiviteiten, 
manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel, indien die activiteiten een 
aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;

e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen. 
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlakte- en 
inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages; 

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een voorgevel wordt 
gebouwd op de wijze van:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;

mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen; 

c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder overkappingen, en 
toestaan dat ten behoeve van het kleinschalig kamperen, gebouwtjes, waaronder overkappingen, ten 
behoeve van sanitaire voorzieningen worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, per kampeerterrein ten 

hoogste 50 m2 zal bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 18º zal bedragen;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. enige bestemming wordt gewijzigd voor wat betreft de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten voor de telecommunicatie, mits:
1. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een 

hoogspanningsmast, een reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te stellen hoog 
bouwwerk;

2. de antenne niet geplaatst kan worden op een bedrijventerrein;
3. de antenne vervolgens geplaatst moet worden in aansluiting op grote infrastructuurlijnen;
4. de mast radiografisch noodzakelijk is;
5. de hoogte van een mast ten hoogste 45,00 m zal bedragen;
6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt noodzakelijk is voor de 

realisatie van een adequaat dekkend netwerk van voldoende capaciteit;
7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

b. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer’ dan wel de bestemming ‘Verkeer’ 
wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. 

van wegen en paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de bestemming 'Verkeer' uit het 

bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van gemeente Dinkelland van overeenkomstige toepassing 
zijn; 

c. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer - Fiets- en voetpaden’ dan wel de 
bestemming ‘Verkeer - Fiets- en voetpaden’ wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden, 

incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de bestemming 'Verkeer - Fiets- en 

voetpaden' uit het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van gemeente Dinkelland van 
overeenkomstige toepassing zijn; 

d. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Water - 1’ dan wel de bestemming ‘Water - 1’ 
wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de incidentele aanleg van opvaarten, verbredingen 

van waterlopen ten behoeve van waterberging en/of de aanleg van natuurvriendelijke oevers, 
bochtafsnijdingen, kleine verleggingen, e.d. van vaarwegen c.a.;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de bestemming 'Water - 1' uit het 
bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van gemeente Dinkelland van overeenkomstige toepassing 
zijn; 

e. de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ wordt aangebracht, mits:
1. door aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waarden van terreinen 

naar voren komen, waarbij de aanwezigheid van archeologische resten is aangetoond; 

f. de dubbelbestemming ‘Waarde - Landschap’ wordt aangebracht, mits:
1. door herstel- en/of ontwikkelingswerkzaamheden of door middel van natuurlijke aanwas, de 

waarde van een landschapselement in omvang en natuurlijke en/of landschappelijke waarden 
toeneemt, dan wel de wijziging wordt toegepast als gevolg van verplaatsing van een bestaand 
waardevol landschapselement;

2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende agrarische bedrijven, in die zin 
dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het 
waardevol landschapselement; 
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Aanvullende werking welstandscriteria

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

11.2  Nadere eisen

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

11.3  Natura 2000

Burgemeester en Wethouders zullen bij het toestaan van bouwwerken en werken en werkzaamheden 
rekening houden met de specifieke bescherming en instandhouding van de Natura 2000 gebieden, zoals 
die ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van natuur - Natura 2000” door het 
voorkomen van significant negatieve aantasting van de natuurlijke kenmerken van de gebieden. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, 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 wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan;

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder a voor het vergroten 
van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2  Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is,mag worden voortgezet;
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te 

laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind;

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten;

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan "Buitengebied, Vliegveldstraat 4-4a Deurningen".

Aldus vastgesteld op:  ......-......-............ 
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Natuurbeschermingswetvergunning
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Bijlage 2  Bouwhistorische verkenning
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Bouwhistorische verkenning / waardestelling 

Voormalig bakhuis/ schuur erve Kaamps 
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Inleidend 
 
Het erve  Kaamps  is een oud boerenerf dat aan de rand van Deurningen is gesitueerd en 
reeds vermeld staat  in het Schattingsregister van 1475 ( Belastingregister waarin alle oudste 
gewaarde erven genoemd staan). Hetgeen  aan geeft dat we hier  met een oud  
middeleeuws erf te maken hebben. 
Zoals op veel oude Twentse erven heeft op erve Kaamps de tijd ook niet stil gestaan en 
hebben de oude vakwerkboerderijen  en schuren plaats gemaakt voor nieuwere boerderijen 
en bijbouwen welke inmiddels ook al weer 100 tot 150 jaar oud zijn. 
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Erve Kaamps (Camphus) 
 
 

 
Schattingsregister 1475 marke Deurningen 
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Huidige gebouwen 
 
Helaas is rond 1949 de oude boerderij op het erf door brand verwoest. 
De huidige boerderij is in 1950 herbouwd. 
De oudste gebouwen die we nu nog op het erf aantreffen zijn de grote vee/hooischuur en 
het voormalige  bakhuis/veeschuur. 
De overige gebouwen op het erf zijn allen relatief jong. 

 
 
 

 
In 1950 herbouwde boerderij 

 
De herbouwde boerderij is opgetrokken met een baksteen die qua kleur goed aansluit bij het 
oude naast gelegen bakhuis. Deze boerderij is grotendeels opgebouwd met spouwmuren. De 
traditionele indeling van stal/deel en voorhuis zijn nog duidelijk aanwezig. Waar in de jaren 
'50 de koeien en enkele paarden stonden is op de deel  nu de kaaswinkel gesitueerd. 
Tegenover de boerderij staat de oude veeschuur die vermoedelijk gebouw is tussen 1850 en  
1900. 
De gebruikte soort baksteen is duidelijk anders als die van de boerderij en het bakhuis. Deze 
veeschuur is in de loop der tijd verbouwd en heeft een nieuwe bestemming gekregen die 
past bij de huidige tijd.  
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Oude veeschuur op het erf  
 
 
 

Het voormalige bakhuis 
 
Naast de boerderij (1950) waar ooit een veel oudere boerderij heeft gestaan vinden we nog 
een schuur die  op erve Kaamps altijd het bakhuis werd genoemd. 
De plek van bakhuizen op Twentse erven was ook doorgaans voor of naast het voorhuis van 
de boerderij. 
De  oudste bakhuizen in Twente die we kennen waren opgebouwd uit een houten vakwerk 
constructie met lemen wanden. 
De bakhuizen cq. kookhuizen van de periode daarna werden steeds meer geheel uit 
baksteen opgebouwd. Helaas treffen we geen schoorsteen meer aan op dit gebouw. 
De functie van dit soort gebouwen veranderde gaande weg geregeld. 
Zo zien we bij dit gebouw zowel een raamopening die bij  de functie van bak- kookhuis past 
als staldeuren in de zijgevel die bij een veeschuur passen. 
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Bakhuis/ kookhuis naast boerderij 

 
 
Dit bijgebouw kan mogelijk beide functies hebben gehad. 
Dat we hier met een redelijk oud en fraai bewaard gebleven gebouw te maken hebben is te 
zien aan het metselwerk en voegwerk en de uitvoering van de deur- en raamkozijnen. 
 
Aangetroffen gevels:   steens metselwerk  
Metselverband:  kruisverband uitgevoerd 
Voegwerk:   Snijvoeg 
Steenformaat:   Waalformaat bezand 
Houtzwaarte kozijnwerk: 65 x 150 
Deuren:   Opgeklampt met staande kraaldelen 
Stalramen:   Gietijzer 
Kapconstructie:  Gordingkap 
Dakbedekking:  Golfplaten (voorheen pannendak) 
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linker zijgevel met staldeurtjes 
 

 
Bak- kookhuis met zijraam van bak/kookhuis gedeelte 
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Entree bakhuis/kookhuis                Hooiluik voorgevel 

                
Geprofileerd deurkozijn rechter zijgevel              achtergevel 
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Geprofileerde windveer met gordingklossen 
 

 
Stalraampje zijgevel 
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Foto boerderij en bakhuis jaren '60 
 

Gelet op de uitstraling van het voormalige bak/kookhuis  als geheel en de detaillering van 
kozijnen, deuren, ramen, windveer voorzijde, het metselverband en de aanwezige 
snijvoegen is het aan te nemen dat dit bijgebouw uit de periode van tussen 1850 en 1900 
dateert. 

 
Conclusies en aanbevelingen 
 
Samen met de grote veeschuur tegenover de boerderij zijn dit dus de oudst bewaard 
gebleven gebouwen op dit van oorsprong middeleeuwse erf. 
Bijgebouwen hebben vaak een onderschikte functie op boerenerven. 
Ze geven echter een waardevol beeld van de kleinschaligheid en verschillende functies die 
gebouwen hadden in het verleden. 
Zo geldt dit zeker ook voor dit voormalige bak/kookhuis op erve Kaamps. 
Het gebouw is cultuurhistorisch van waarde en van waarde voor het erf  met boerderij en 
bijgebouwen als geheel. 

 
Het verdient dan ook aanbeveling om dit voormalig bak-kookhuis te behouden en te 
herstellen. 
Zo zou het golfplaten dak vervangen moeten worden door een pannendak met rode of 
zwarte 'Mulden' -pannen. 
Tevens  zou de  topgevel aan de achterzijde weer origineel moeten worden gemaakt zonder 
damwandprofiel (zie oude foto) 
Het zou fraai zijn om de stalraampjes weer zichtbaar te maken en te  voorzien van 
gematteerd glas. 
Ook het metselwerk en stucwerk  van het trasraam zouden weer moeten worden hersteld. 
 
 
Philip Heitkamp 
Oldenzaal, 28 juli 2016 



 

Bijlage 3  Landschappelijk inrichtingsplan
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Bijlage 4  Specifieke toetsingscriteria ondergeschikte tweede tak of 
deeltijdfunctie
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Specifieke toetsingscriteria 
ondergeschikte tweede tak of 
deeltijdfunctie 

BIJLAGE 2 

 



 
Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de 

ontheffing in artikel 3 lid 3.5. onder b en 
artikel 4 lid 4.5. onder b 

Verkoop en ambachtelijke bewerking en verwer-
king van eigen en streekeigen producten 

Het gaat hier om producten als jam, sap, zuivel, wijn, 
ijs, brood e.d. gemaakt van de agrarische producten 
geteeld in de nabije omgeving. Het mag niet gaan om 
grootschalige productie. Detailhandel is in beperkte 
mate mogelijk.  
De producten moeten een relatie hebben met het lan-
delijk gebied. De bedrijfsvloeroppervlakte voor de be-
werking en verwerking mag maximaal 500 m² bedra-
gen, waarbinnen de verkoopvloeroppervlakte ten be-
hoeve van de detailhandel maximaal 50 m² mag be-
dragen. De activiteiten dienen binnen de bestaande 
gebouwen plaats te vinden.  
 

Koelhuizen Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee niet een extra 
geventileerde schuur is bedoeld) toegestaan, die func-
tioneren ten behoeve van het agrarisch bedrijf waarbij 
het koelhuis wordt geplaatst, waarbij tevens opslag is 
toegestaan voor meerdere bedrijven binnen een straal 
van 1 km. Bij grotere omvang van de koeling moeten 
de koelhuizen op een bedrijventerrein worden geves-
tigd, omdat het dan zal functioneren voor meerdere 
bedrijven en de verkeersaantrekkende werking niet 
aanvaardbaar is in het buitengebied.  
De oppervlakte van een koelhuis mag maximaal 200 
m² bedragen. Wanneer het koelhuis bedoeld is voor 
de opslag voor meerdere bedrijven in de directe nabij-
heid (straal 1 km) en bij verwerking van de agrarische 
producten mag de oppervlakte maximaal 500 m2 be-
dragen. De koelruimte dient waar mogelijk binnen be-
staande gebouwen gerealiseerd te worden.  
 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een kleinschalige 
maatschappelijke zorgfunctie, bijvoorbeeld ten be-
hoeve van resocialisatie, therapie, gehandicapten, en 
dergelijke. Bij een zorgfunctie moet sprake zijn van 
een directe relatie tussen het agrarisch bedrijf en de 
sociale en/of sociaal-medische opvang van personen, 
in dié zin dat de bewoners behulpzaam zijn bij de 
agrarische bedrijfsactiviteiten. 
 

Agrarische loonbedrijvigheid, gebruiksgerichte 
paardenhouderijen en andere agrarische aanver-
wante bedrijvigheid 

Er moet een relatie zijn met het bijbehorende agra-
risch bedrijf. Er mag maximaal 20% van het bouwper-
ceel worden gebruikt ten behoeve van de onderge-
schikte tak of deeltijdfunctie. De bedrijvigheid dient 
ondergebracht te worden in de bestaande gebouwen. 
  

Verhuur van fietsen en kano’s, en daarmee ver-
gelijkbare kleinschalige recreatieproducten 

De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de ver-
huuractiviteiten mag maximaal 200 m² bedragen. De 
opslag van de fietsen, kano’s, en daarmee vergelijk-
bare kleinschalige recreatieproducten mag niet buiten 
gebouwen plaatsvinden. 
 

Kinderboerderij Bij deze activiteiten moet sprake zijn van het houden 
van verschillende soorten dieren (inheems en uit-
heems) anders dan voor de productie. Er dient gele-
genheid voor bezichtiging te worden geboden. 



Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de 
bestaande bebouwing op het bouwperceel.  
 

Niet-agrarische bedrijvigheid als bedoeld in bij-
lage 3 onder de categorieën 1 en 2, niet zijnde 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle 
inrichten en/of voorwerkbedrijven 

De bedrijvigheid wordt ondergebracht in bestaande 
gebouwen en mag, met uitzondering van de opslag-
ruimtes, geen grotere bedrijfsvloeroppervlakte hebben 
dan 500 m². Er mag geen opslag van goederen buiten 
de gebouwen plaatshebben. 
 

Opslag van caravans, auto’s en boten Het moet bij de opslag van niet-agrarische producten 
gaan om een opslag die een relatie heeft met het bui-
tengebied. De opslag van caravans, auto’s en boten 
mag geen grotere vloeroppervlakte beslaan dan 500 
m². De opslag is alleen toegestaan op percelen die 
gelegen zijn aan een doorgaande weg. De opslag 
moet plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen op 
het bouwperceel. De opslag is niet toegestaan buiten 
de gebouwen.  
 

Groepsaccommodatie Het moet gaan om bestaande (voormalige) agrarische 
bedrijfsbebouwing (indien het bij vestiging van een 
groepsaccommodatie om bouwtechnische redenen 
noodzakelijk is, mag een bestaande schuur eventueel 
worden gesloopt en op dezelfde plek herbouwd wor-
den). Indien de groepsaccommodatie zich niet bevindt 
in het gebouw met daarin de (bedrijfs)woning, dan 
mag de groepsaccommodatie op niet meer dan 25 m 
afstand van dat gebouw worden gesitueerd. Er moet 
sprake zijn van een geheel met de overige gebouwen. 
  

Boerderijkamers De kamers worden in bestaande, vrijkomende agrari-
sche bedrijfsgebouwen ondergebracht, die zijn gele-
gen binnen het bestaande ensemble van gebouwen 
op het betreffende erf. Er wordt gebruik gemaakt van 
een bestaande entree, zodat de kamers gezamenlijk 
over niet meer dan één entree beschikken. Boerderij-
kamers zijn niet toegestaan in veldschuren.Het aantal 
boerderijkamers bedraagt per complex minimaal twee. 
Bij hoge uitzondering kan in kleine, karakteristieke en 
bijzondere panden worden volstaan met één boerde-
rijkamer, indien de oppervlakte niet toereikend is voor 
twee. De oppervlakte van een boerderijkamer mag ten 
hoogste 60 m² bedragen. De gezamenlijke oppervlak-
te van de boerderijkamers per bouwperceel mag ten 
hoogste 500 m² bedragen. In de kamers mogen geen 
keukenblokken worden aangebracht. De kamers moe-
ten bedrijfsmatig geëxploiteerd door één van de be-
woners van het perceel worden. Het parkeren moet op 
eigen erf plaatsvinden. 
 
 

Bed and breakfast De logiesruimte moet in de bedrijfswoning of de 
daarmee verbonden aan- of uitbouwen ondergebracht 
worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een be-
staande entree. Er mogen maximaal 2 kamers gerea-
liseerd worden voor maximaal 5 personen, waarbij in 
de kamers geen keukenblokken mogen worden aan-
gebracht. 
 

Theeschenkerij De schenkerij moet binnen de bestaande bebouwing 
gevestigd worden. 



Er mogen geen buitenterrassen worden aangelegd. 
De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de thee-
schenkerij mag maximaal 50 m² bedragen.  
 

Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen alle voorzie-
ningen, met uitzondering van de golfbaan zelf, op het 
bouwperceel ondergebracht te worden. Op het bouw-
perceel moet voldoende parkeergelegenheid aanwe-
zig zijn. Het boerengolf moet nadrukkelijk aan de na-
tuurlijke waarden worden getoetst, wat mogelijk ertoe 
kan leiden dat het boerengolf gedurende bepaalde pe-
rioden van het jaar in bepaalde gebieden niet mag 
worden uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke 
waarden. Het algemeen belang van de natuurwaarden 
wordt een zwaarder gewicht toegekend dan het indivi-
duele belang van de agrariër die boerengolf als ne-
ventak aan het bedrijf toevoegt. 
 

 
 

===
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