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Toelichting
Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Op het perceel Hoofdstraat 7/7a in Lattrop is Loon- en grondverzetbedrijf Wassink bv
gevestigd. In verband met ruimtegebrek is de wens van het bedrijf om het bedrijfsperceel uit
te breiden ten behoeve van de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen, zodat al het materieel
inpandig kan worden opgeslagen. De gemeente Dinkelland heeft aangegeven in te kunnen
stemmen met uitbreiding van het bedrijfsperceel, mits de uitbreiding middels het KGO-beleid
wordt gerealiseerd. Een gedeelte van de uitbreiding zal worden gerealiseerd binnen de
huidige bedrijfsbestemming. De toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen wordt met het
plan echter overschreden. Daarnaast zal de uitbreiding ook plaatsvinden op gronden die
momenteel een agrarische bestemming kennen. Een herziening van het bestemmingsplan is
daarom noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling
mogelijk te maken.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied

Ligging
Het plangebied bestaat uit het perceel aan de Hoofdstraat 7/7a in Lattrop. Het plangebied ligt
in het buitengebied van de gemeente Dinkelland op ca. 1 kilometer ten noorden van de kern
Lattrop. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie L,
perceelsnummers 1077, 1262, 1281, 1282, 1284, 1300, 1302, 1303, 1304, 1449 en 1450. In
figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven (rode markering)

Figuur 1.1: Ligging plangebied (bron: atlasvanoverijssel.nl)

Begrenzing
De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven. In deze figuur is de
verbeelding weergegeven waarop het gehele bedrijfsperceel Hoofdstraat 7/7a inclusief
uitbreiding te zien is.
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Figuur 1.2: verbeelding 'bestemmingsplan buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop

1.3

Vigerend bestemmingsplan

Voor het perceel Hoofdstraat 7/7a in Lattrop geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010'
van de gemeente Dinkelland. Het bestemmingplan 'Buitengebied 2010' is door de
gemeenteraad van Dinkelland op 18 februari 2010 vastgesteld. In figuur 1.3 is een fragment
uit de verbeelding van dit bestemmingsplan opgenomen.
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Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
Aan het plangebied is de bestemming 'Bedrijf-agrarisch loonbedrijf' toegekend. De voor
"Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsgebouwen,
waaronder overkappingen, ten behoeve van agrarische loonbedrijven, al dan niet in
combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, welke per adres zijn genoemd
in bijlage 4 van genoemd bestemmingsplan.
Op grond van de bij deze bestemming behorende regels bedraagt de goothoogte van
bedrijfsgebouwen maximaal 6 meter en bedraagt de bouwhoogte maximaal 12 meter. Voor
het agrarisch loonbedrijf Wassink is het volgende in de regels opgenomen met betrekking tot
de oppervlakte voor bebouwing:
Huidige oppervlaktemaat: 2.100 m² (exclusief bedrijfswoning)
Uitbreiding 115%: 2.430 m²
Uitbreiding 125%: 2.675 m²
Al eerder (in 2014) is gebleken dat de als 'huidige oppervlaktemaat' vermelde oppervlakte van
2.100 m² niet juist is vanwege een op dat moment al gerealiseerde maar planologisch niet
hierin meegenomen uitbreiding van 450 m² aan bedrijfsbebouwing in 2008. Dit betekent dat
de vermelde 2.100 m² aan bestaande oppervlakte bedrijfsgebouwen (exclusief
bedrijfswoning) eigenlijk 2.550 m² had moeten zijn.
Uitgaande van een oppervlakte van 2550 m2, waarna ook nog een kapschuur ten behoeve
van het tankstation van 195 m2 is gebouwd (vergunning 2014), betreft de bestaande
toegestane oppervlakte aan bebouwing 2745 m2. De gewenste extra bebouwing bedraagt
circa 1225 m2. Dit betekent dat in totaal een bebouwingsmogelijkheid van 3970 m2 (afgerond
4000 m2) aan bedrijfsbebouwing nodig is om de gewenste uitbreiding aan bedrijfsbebouwing
te kunnen realiseren.
Een deel van de gronden waarop de uitbreiding zal worden gerealiseerd hebben de
bestemming 'Agrarisch-2'. Deze gronden zijn onder meer bestemd voor het agrarisch gebruik
en de uitoefening van een agrarisch bedrijf. Uitbreiding van het agrarisch loonbedrijf op deze
gronden past daar niet binnen.
Het geldende bestemmingsplan biedt daarmee geen mogelijkheden om de bedrijfsuitbreiding
van het loonbedrijf te realiseren. Een wijziging van het geldende bestemmingsplan is
noodzakelijk.

1.4

De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop' bestaat naast deze
toelichting uit de volgende stukken.
Verbeelding, schaal 1:1000 (tek. nr. NL.IMRO.1774.BUIBPHOOFDST7-VG01)
Bijlagen bij de toelichting
Regels
Bijlagen bij de regels

1.5

Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de
huidige situatie en het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken behandeld.
In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in juridisch opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6
wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt ten slotte de
maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht.
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Hoofdstuk 2
2.1

Het plan

Beschrijving huidige situatie

In figuur 2.1 is de huidige situatie van bebouwing aangegeven. Het betreft de volgende
bebouwing:
1. Bedrijfswoning met nummer 7;
2. Kantoor nummer 7a;
3. Werkplaats;
4.Opslagschuur;
5. Kapschuur (stalling machines).

Figuur 2.1: huidige situatie
Op 25 november 2014 is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor de bouw van een kapschuur
met tankstation en ondergrondse tankopslag op het perceel Hoofdstraat 7 te Lattrop. In de
uitsnede in figuur 2.1 is het tankstation aangeduid met nummer 6. Het tankstation is ook
gerealiseerd.
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2.2

Toekomstige situatie

Initiatiefnemer wil zijn bedrijfsperceel in noordelijke richting over de volle breedte met circa 25
meter uitbreiden. De totale oppervlakte van de uitbreiding (dit betreft de oppervlakte
uitbreiding bedrijfsbestemming) bedraagt 1.571 m². Met deze uitbreiding kunnen de
bestaande bedrijfspanden (stallingsruimte en huidige opslagruimte) vergroot worden, zodat
er betere werkomstandigheden voor het personeel ontstaan en er meer machines en
materieel overdekt gestald kunnen worden. Met de verruiming ontstaat tevens de
gelegenheid om de bedrijfspanden optimaler in te zetten en de bedrijfsprocessen te
verbeteren. In figuur 2.2 is de toekomstige situatie weergegeven.
Met de uitbreiding kan een situatie bereikt worden die past bij de inrichting van het
bedrijfsperceel en de bestaande bedrijfsbebouwing. De uitbreiding wordt aan de achterzijde
beoogd, in lijn met de bestaande bebouwing. Twee schuren worden verlengd.

Figuur 2.2: Toekomstige situatie (bron: topografische ondergrond atlasvanoverijssel.nl)

In figuur 2.3 zijn de situering en een impressie van de aanzichten van de nieuwe bebouwing
weergegeven. De totale oppervlakte aan uitbreiding van de bedrijfsbebouwing bedraagt 1225
m2. De bestaande werktuigberging/opslag (nummer 4 in figuur 2.2) wordt gesloopt. Hiervoor
in de plaats wordt een nieuw gebouw met daarin een werkplaats/opslagloods gerealiseerd
(werktuigenloods 1). Met de sloop wordt ook het op het schuur aanwezige asbest verwijderd.
Daarnaast wordt de bestaande werktuigenberging (nummer 5 in figuur 2.2) uitgebreid.

Werktuigenloods 1
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Werktuigenloods 2
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Figuur 2.3: impressie situering en aanzichten nieuwe bebouwing (Bron: Niehof)

Zoals in paragraaf 1.3 omschreven is de bestaande oppervlakte zoals opgenomen in het
bestemmingsplan Buitengebied onjuist. Indien wordt uitgegaan van de bestaande
oppervlakte van 2550 m2, de realisatie van de kapschuur overkapping van 195 m2 en de nu
gewenste uitbreiding van 1225 m2, dan bedraagt de totale oppervlakte aan
bedrijfsbebouwing (exclusief bedrijfswoning) circa 3970 m2. In dat verband zal een maximale
oppervlaktemaat van 4000 m2 aan bedrijfsbebouwing worden opgenomen in de regels. Met
het nemen van deze oppervlaktemaat is er sprake van een passende bestemmingsregeling
waarin zowel de bestaande als gewenste situatie aan toegestane bebouwing is
meegenomen.
Om het plan te mogen realiseren wordt gebruik gemaakt van het 'KGO-beleid'
(Kwaliteitsimpuls groene omgeving). Hiertoe is een KGO-plan gemaakt. Daarin zijn
maatregelen benoemd ter versterking van het erf en de directe omgeving en is een
landschapspontwerp/beplantingsplan opgenomen. Het gaat om het planten van bomen en het
ontgraven van een sloot. In onderstaande figuur is de beoogde inrichting weergegeven. Zie
Bijlage 1 bij de regels voor het volledige KGO-plan en een grotere weergave van het
beplantingsplan.
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Figuur 2.3: Beplantingsplan Hoofdstraat 7 te Lattrop (bron: Borgerink Groentechnisch Adviesburo,
december 2016)
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Hoofdstuk 3

Beleid

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid
op rijksniveau en vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota
Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens
vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor
thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij
de gebruiker voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee
geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.
Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die
regionaal neerslaan. Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies
Gelderland en Overijssel) zijn:
Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en
vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de
mainports Rotterdam en Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en
Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het
Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor
waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur,
economische ontwikkeling en woningbouw;
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000
gebieden (zoals de Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere
door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het Rijk op
basis van de Wet ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee
besluiten zijn verschillend van elkaar in aard (beleidsmatig versus procesmatig):
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die
nodig zijn om het vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid
voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van
ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij verschillende overheden.
Het voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met nationale belangen.
Conclusie
Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze
benoemd zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat
er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.
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3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruime is de ladder voor duurzame verstedelijking
geïntroduceerd. Het doel van deze ladder is het bevorderen van een zorgvuldig gebruik van
de schaarse ruimte én het voorkomen van overprogrammering. Om dit te bereiken is de ladder
voor duurzame verstedelijking opgenomen als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro, artikel 3.1.6, tweede lid). Dit betekent dat bij ruimtelijke besluiten (zoals het
vaststellen van een bestemmingsplan) moet worden gemotiveerd hoe een zorgvuldige
afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. De procesvereiste is alleen van toepassing op
ruimtelijke besluiten die voorzien in een stedelijke ontwikkeling. In het Bro is een stedelijke
ontwikkeling gedefinieerd als: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke
voorzieningen.
Per 1 juli 2017 kent het Besluit ruimtelijke ordening een aangepaste regeling voor de
toepassing van de ladder.
Daarbij zijn kortgezegd de volgende uitgangspunten van belang:
De huidige definities worden niet gewijzigd. De uitgezette lijn in de jurisprudentie blijft
hiermee in stand.
De begrippen 'actuele' en 'regionale' zijn geschrapt.
De nieuwe Ladder bevat geen treden meer. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede
3 is geschrapt.
Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide
motiveringsplicht.
Er is een nieuw artikellid toegevoegd voor de Laddertoets bij uitwerkings- en
wijzigingsplannen. De Laddertoets kan dan worden doorgeschoven naar het moment van
vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan.
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt
wordt vergezeld door een toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking.
De toetsing aan de ladder schrijft geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale
resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale
omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging met
betrekking tot die ontwikkeling.
Onderhavig plan
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in uitbreiding van het bedrijfsperceel/bestemmingsvlak
van een loon- en grondverzetbedrijf met een oppervlakte van 1571 m2 op gronden met een
agrarische bestemming en een toename van bedrijfsbebouwing van circa 1225 m2. De huidige
grootte van de bedrijfsbestemming (bestemmingsvlak) is 9400 m2. De vergroting van 1571 m2
betekent dus een vergroting van circa 17%. Een groot gedeelte van de nieuw te bouwen
gebouwen valt binnen de grenzen van het geldende bestemmingsvlak met de bestemming
'bedrijf - agrarisch loonbedrijf'.
Gezien de totale uitbreiding van bebouwing en bedrijfsperceel dient het plan, als wordt
getoetst aan geldende jurisprudentie, te worden aangemerkt als een nieuwe stedelijke
ontwikkeling. De tredes van de ladder dienen daarom te worden doorlopen.
Behoefte
Van oudsher, sinds 50 jaar, is het bedrijf op de locatie Hoofdstraat 7a aanwezig en heeft het
bedrijf een sterke binding met c.q. is het bedrijf gelieerd aan het buitengebied. Gezien de
activiteiten van het bedrijf (in hoofdzaak agrarisch loonwerk en grondverzet) is het
noodzakelijk dat het bedrijf zich “tussen” zijn klanten bevindt. De klanten zijn met name
afkomstig uit de omgeving en het betreft voornamelijk agrarische ondernemers. Vanwege
economische gronden (korte rijafstanden) en verkeersveiligheid (rijden met grote, brede
landbouwvoertuigen) is het logisch dat een loonbedrijf zich midden in zijn werkgebied bevindt,
zijnde het buitengebied.
Het bedrijf wenst de plattelandsuitstraling en de binding met het platteland te behouden. De
vraag naar de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert komt voornamelijk uit het
buitengebied/van de lokale markt zelf. Werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats binnen
een straal van 10 kilometer van het bedrijf (Nederland en Duitsland).
Door de uitbreiding kan het loonbedrijf haar klanten beter bedienen en hierdoor haar
klantenbestand verder uitbouwen. Vanuit economisch perspectief dient de vestigingskeuze
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van het bedrijf dus lokaal te zijn. Het agrarisch loonwerk als kernactiviteit kan alleen worden
voortgezet indien er voldoende continuiteit in de werkzaamheden is. De vestiging aan de
Hoofdstraat 7a en de uitbreiding komt daarmee tot stand op basis van een behoefte.
Bestaand stedelijk gebied
Om te bepalen of de ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen
dient er zowel een kwalitatieve als kwantitatieve toets plaats te vinden.
De huidige locatie biedt op dit moment niet de ruimte die noodzakelijk is voor het doorvoeren
van verbeteringen naar een meer gezonde, efficiënte, duurzame en toekomstbestendige
bedrijfsvoering. Hiervoor is uitbreiding van de bedrijfsgebouwen en het bedrijfsperceel vereist.
Interne verkeerstromen en logistiek worden hierdoor verbeterd en inpandige stalling van alle
machines en materieel wordt hierdoor mogelijk. De totale grootte van het bedrijfsperceel die
mogelijk wordt gemaakt op grond van dit bestemmingsplan in totaal ca. 1,1 hectare. Er zijn
geen geschikte bedrijfskavels van een dergelijke grootte beschikbaar op de lokale markt, in de
directe omgeving van Lattrop of op bedrijventerreinen in de gemeente Dinkelland. Op de
bedrijventerreinen Echelpoel (Weerselo) en Sombeek (Denekamp) is geen ruimte meer
beschikbaar. Op bedrijventerrein De Mors in Ootmarsum is nog wel dergelijke ruimte
beschikbaar. Qua vorm en afmeting van de kavels zijn deze kavels echter niet geschikt voor
de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten van het loonbedrijf, onder meer omdat de kavels
onvoldoende ruimte bieden om de benodigde oppervlakte bedrijfsbebouwing te kunnen
realiseren en deze percelen niet efficient ingedeeld kunnen worden. Dit betekent
onoverkomelijke beperkingen en nadelen voor de bedrijfsvoering.
Daarnaast geldt dat splitsing van de bedrijfsactiviteiten voor Wassink niet tot de
mogelijkheden behoort, vanwege (te) grote nadelen voor de bedrijfsvoering. Vanuit het
oogpunt van een efficiente bedrijfsvoering is splitsing zeer ongewenst. Op dit moment is de
verschillende bedrijfsbebouwing (verschillende gebouwen ten behoeve van stallingsruimte
machines, opslag, werkplaats, kantoor, tankstation, wasplaats en weegbrug, bedrijfswoning)
bij elkaar op het bedrijf gevestigd. Indien stallingsruimte op een locatie elders wordt
gerealiseerd dient voor het gebruik van het daar aanwezige machinepark steeds de gang
naar deze locatie te worden gemaakt. Dit is inefficient in het kader van bedrijfsvoering doordat
deze locatie dan afgescheiden is van de functies op het perceel Hoofdstraat 7a en de
nabijheid en het snel gebruik kunnen maken van alle functies noodzakelijk is voor het goed
functioneren van het bedrijf. Daarbij ontstaan er ook onnodig veel extra verkeersbewegingen,
hetgeen ook weer tijdsverlies en een vermindering van efficiëntie met zich meebrengt.
Het bedrijf heeft zich, in de lange tijd dat het bedrijf op de Hoofdstraat 7a gevestigd is,
ontwikkeld tot het huidige bedrijf. Hiervoor zijn ter plaatse de nodige grootschalige
investeringen in gebouwen, voorzieningen en machinepark gedaan. Verplaatsing van het
gehele bedrijf zal zorgen voor kapitaalsvernietiging en is bovendien financieel niet haalbaar.
Verplaatsing van het gehele bedrijf (zowel bestaande bebouwing en voorzieningen als de
gewenste uitbreiding) is vanuit financieel oogpunt niet haalbaar, omdat de gewenste
voordelen van de uitbreiding dan teniet worden gedaan door de extra kosten die verplaatsing
van het bestaande bedrijf door aankoop van een bedrijfsperceel, het realiseren van nieuwe
bedrijfsbebouwing en bijbehorende voorzieningen met zich meebrengt. De reeds verrichte
investeringen voor het bedrijfsperceel worden in dat geval eveneens te gronde gericht, terwijl
het bedrijfsperceel specifiek is ingericht op de werkzaamheden en bedrijvigheid van loon-en
grondverzetbedrijf Wassink. Al met al zou gehele verplaatsing leiden tot een onevenredige
kapitaalsvernietiging voor het bedrijf.
Op de locatie zal bij verplaatsing een aanzienlijke oppervlakte aan leegstand ontstaan die
naar verwachting niet op korte termijn een andere invulling zal kunnen krijgen, omdat sprake
is van specifieke bedrijfsbebouwing/een specifieke bestemming ten behoeve van het
loonbedrijf.
Verplaatsing naar een locatie op een bedrijventerrein zorgt daarbij voor een grotere afstand
tot de klanten -het zou daarmee ook klantenverlies kunnen inhouden door de grotere afstand
en daarbijhorende kosten- en voor meer verkeersbewegingen zorgen ten opzichte van de
huidige situatie.
De werkzaamheden vinden met name in het buitengebied plaats en de grootste
ruimtebehoefte van het bedrijf wordt bepaald door de aanwezigheid van agrarische machines.
Het bedrijf is in die zin dus ook sterk verbonden met het buitengebied. Daarnaast heeft het
bedrijf van oudsher ook een sterke binding met het dorpsleven in Lattrop-Brecklenkamp, dat
zich onder meer uit in sponsoring van lokale clubs en personen. Daarbij zijn de werknemers
van het bedrijf afkomstig uit de directe omgeving van het bedrijf/uit de gemeente Dinkelland.
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Tenslotte zou de verplaatsing van het bedrijf naar bestaand stedelijk gebied in de omliggende
plaatsen leiden tot leegstand op de locatie aan de Hoofdstraat 7a. Zoals eerder al is
aangegeven is het bedrijfsperceel specifiek ingericht op de werkzaamheden van het loon-en
grondverzetbedrijf van Wassink. Voor de locatie betekent dit dan ook een aanzienlijke kans
op leegstand bij gehele verplaatsing, vanwege de investeringen die nodig zijn om het perceel
en panden bedrijfsgereed te krijgen voor andere bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is het
toestaan van andere bedrijfsactiviteiten niet zonder meer toegestaan op grond van het
bestemmingsplan. Er is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan
opgenomen. Er zijn dus wel mogelijkheden om een andere bedrijfsfunctie aan het perceel te
geven, maar het moeten doorlopen van een dergelijke procedure werpt een drempel op bij
eventuele verkoop.
Deze leegstand zal naar verwachting niet op de korte termijn worden opgelost, waardoor
verval optreedt en er forse investeringen noodzakelijk zijn om de vitaliteit en ruimtelijke
kwaliteit op deze locatie te waarborgen. Derhalve wordt geconcludeerd dat deze specifieke
behoefte van het bedrijf Wassink niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden
gerealiseerd. Conform het provinciale en gemeentelijke beleidskader 'Kwaliteitsimpuls groene
omgeving' betekent dit wel dat het bedrijf ter compensatie voor de uitbreidingsruimte dient te
investeren in de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.
In het KGO-beleid van de gemeente Dinkelland worden bestaande niet-agrarische bedrijven
(waaronder een loon- en grondverzetbedrijf valt) als functies aangemerkt die passend zijn in
het buitengebied. Uitgangspunt van beleid is dat dergelijke bedrijven, rekening houden met
landschap en de grootte van de ontwikkeling, ruimte krijgen om uit te breiden.
Geconcludeerd wordt dat wordt voldaan aan artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke
ordening.

3.2

Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1

Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2017 geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van
Overijssel weer. Hierin worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en
vervoer, ondergrond en natuur in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de
leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder andere een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke
ordening. De Omgevingsvisie is op 12 april 2017 vastgesteld en op 1 mei 2017 in werking
getreden.
Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leide principes/rode draden bij
alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel.
De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een
duurzame energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter
benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur. Ten aanzien van ruimtelijke
kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van de gebruikswaarde, belevingswaarde en
toekomstwaarde. Het natuurwerk Nederland (NNN) is daarbij van belang, waarbij een vitaal
en samenhangend stelsel van gebieden met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt
ontwikkeld. Ook de ontwikkeling van een continu en beleefbaar watersysteem en het
voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen zijn
ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het inpassen van nieuwe initiatieven en
zorgvuldig inpassen heeft als doel om de samenhang in en identiteit van een gebied te
versterken en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een zichtbaar en beleefbaar landschap en
het behouden en waar mogelijk verbreden van het bestaande aanbod aan woon-, werk- en
mixmilieu's betreffen ruimtelijke kwaliteitsambities.
De ambitie van de provincie Overijssel is dat elk project bijdraagt aan de versterking van de
ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en dat nieuwe initiatieven worden verbonden met
bestaande kwaliteiten. De Catalogus Gebiedskenmerken, die per gebiedstype beschrijf welke
kwaliteiten behouden, versterkt en ontwikkeld moeten worden, is daarbij een instrument om
te sturen op ruimtelijke kwaliteit.
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Ten aanzien van sociale kwaliteit is het koesteren en het gebruik maken van 'noaberschap' de
ambitie, evenals het stimuleren van culturele identeit van de provincie Overijssel, zowel lokaal
als regionaal. Duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed (bijv. herbestemmen/hergebruik
monumenten en karakteristieke bebouwing) hoort hier bij. Het realiseren van sociale kwaliteit
wordt gedaan door het actief betrekken van bewoners bij projecten en het bieden van ruimte
aan initiatieven van onderop.
Toetsing
In onderhavige situatie is sprake van uitbreiding van een bedrijfsperceel en de oppervlakte
aan bedrijfsbebouwing op het perceel in het buitengebied. Binnen het bestaande bouwvlak
kan de benodigde ruimte voor de extra benodigde bedrijfsbebouwing niet worden gevonden.
Dit in verband met de gewenste oppervlakte van de nieuwe bebouwing en de wens om de het
bouwvlak zo optimaal en efficient mogelijk in te richten in het kader van de bedrijfsvoering van
het loon- en grondverzetbedrijf. In paragraaf 3.1.2 is onderbouwd dat uitbreiding van het
bedrijf op de huidige locatie noodzakelijk is en dat verplaatsing van het bedrijf niet tot de
mogelijkheden behoort.
Het initiatief wordt landschappelijk ingepast, passend bij de identiteit en kenmerken van het
gebied. Geconcludeerd wordt dat het initiatief voldoet aan de uitgangspunten van de
Omgevingsvsie.
3.2.2

Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert.
Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat
effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de
Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten is bepaald aan de hand van een
aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een realisatieschema
opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel 2017. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch
instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de
doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. In de hiernavolgende
paragrafen worden nader ingegaan op de relevante onderdelen uit de verordening.

3.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in
de Omgevingsvisie Overijssel 2017 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene
omgeving en stedelijke omgeving.
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een
uitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie niveaus, te weten:
generieke beleidskeuzes;
ontwikkelingsperspectieven;
gebiedskenmerken.
Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.
Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig
dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan
een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase de zgn. principe van zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaand bebouwd
gebeid en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding in de groene omgeving kan
plaatsvinden.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid,
randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming
van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden),
landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale
Landschappen, Natura 2000-gebieden, NNN en verbindingszones enzovoorts. De generieke
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beleidskeuzes zijn veelal normstellend.
Ontwikkelingsperspectieven
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de
ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes
ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleidsen kwaliteitsambities.
De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden.
Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent
doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven.
Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke
kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een
ontwikkeling invulling krijgt.
Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke
ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe
het uitgevoerd kan worden.

Figuur 3.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2017 (Bron: Provincie Overijssel)

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel 2017
Indien het concrete initiatief, uitbreiding van het bedrijfsperceel aan de Hoofdstraat 7a in
Lattrop, wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel 2017 ontstaat globaal het volgende
beeld.
Generieke beleidskeuzes
Of een ontwikkeling nodig of mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes.
In het kader van de ontwikkeling die middels dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt
zijn met name de keuzes toekomstbestendigheid en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
specifiek van belang. De generieke beleidskeuzen zijn opgenomen in de
Omgevingsverordening. Hieronder zijn de relevante onderdelen uit de Omgevingsverordening
2017 weergegeven en wordt hierop nader ingegaan in relatie tot de beoogde ontwikkeling.
Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
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In artikel 2.1.3, lid 1 van de Omgevingsverordening is bepaald dat bestemmingsplannen
uitsluitend voorzien in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen en
verharden leggen op de Groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:
1. 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;
2. dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied
optimaal zijn benut.
In dit geval is sprake van een stedelijke ontwikkeling die zorgt voor extra ruimtebeslag door
bouwen en verharding op de groene omgeving. Het bestaande bedrijfsperceel wordt reeds
ten volle benut. De huidige oppervlakte van het bedrijfsperceel en
bouwmogelijkheden/toegestane oppervlakte die het geldende bestemmingsplan biedt geven
geen mogelijkheid om de het totaal aan extra oppervlakte aan stallings- en opslagruimte te
realiseren en de bestaande bebouwing op een efficientere wijze te gebruiken. Een groot
gedeelte van de uitbreiding vindt plaats binnen het huidige bedrijfsvlak/niet in de groene
ruimte. De overige benodigde ruimte dient echter wel te worden gevonden aansluitend aan
het bedrijfsvlak, in de groene ruimte.In paragraaf 3.1 is gemotiveerd dat de verplaatsing van
(een deel van) de activiteiten van het loonbedrijf naar een locatie binnen bestaand bebouwd
gebied in redelijkheid niet haalbaar is. Hiernaar wordt verwezen.
In artikel 2.1.5 van de verordening wordt ingegaan op het begrip ruimtelijke kwaliteit. Zo dient
in de toelichting op bestemmingsplannen te worden onderbouwd dat de nieuwe
ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken, dat de ontwikkeling past binnen
het ontwikkelingsperspectief zoals dat in de Omgevingsvisie is opgenomen en dat inzichtelijk
wordt gemaakt op welke wijze toepassing is gegeven aan het uitvoeringsmodel (of, waar en
hoe).
In het kader van de ontwikkeling is door Borgerink groentechnisch adviesbureau een kgo-plan
opgesteld. Er is een analyse van het landschap en de gebiedskenmerken ter plaatse van het
plangebied gemaakt en de maatregelen ten aanzien van landschappelijke inpassing en de
investeringen in ruimtelijke kwaliteit zijn beschreven in het kgo-plan. Daarnaast is in deze
paragraaf ingegaan op het ontwikkelingsperspectief en de toepassing van het
uitvoeringsmodel.
Toekomstbestendigheid
In de toelichting op bestemmingsplannen waarin provinciale belangen in geding zijn wordt
aannemelijk gemaakt dat de nieuwe ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt
en die niet bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik, toekomstbestendig zijn en dus de mogelijkheden
van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien niet in gevaar brengen,
duurzaam en evenwichtig bijdragen aan het welzijn van mensen, economische welvaart en
het beheer van natuurlijke voorraden en ook op lange termijn toegevoegde waarde hebben.
Met uitbreiding van het bedrijfsperceel en de bouwmogelijkheden aan de Hoofdstraat 7a
wordt het loon- en grondverzetbedrijf meer toekomstbestendig. Door de uitbreiding kan het
machinepark op weersbestendige wijze worden gestald en kan een zo optimaal mogelijke
werkwijze worden gerealiseerd. Hiermee wordt een duurzame voortzetting van het bedrijf,
ook voor toekomstige generaties, gefaciliteerd en blijft het bedrijf voorzien in
werkgelegenheid.
Ontwikkelingsperspectieven
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn
geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In
dit geval zijn uitsluitend de ontwikkelingsperspectieven voor de landelijke omgeving van
belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart van de ontwikkelingsperspectieven
behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven.
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Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie 2017 Overijssel, de locatie
is omlijnd (bron: www.overijssel.nl)
Het plangebied is aangemerkt als 'buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte' en heeft
daarin de aanduiding 'wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'.
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 die de karakteristieke gevarieerde opbouw van de cultuurlandschappen
in deze gebieden versterken.
Hoofdstraat 7/7a maakt onderdeel uit van een gebied waarin verschillende functies gelegen
zijn, waaronder landbouw en agrarische bedrijven, wonen, en natuur en landschap. De
plannen voor het perceel Hoofdstraat 7/7a in Lattrop doen geen afbreuk aan het eigen
karakter van het gebied en leveren geen extra belemmeringen op voor omringende functies in
de omgeving.
Gebiedskenmerken
Natuurlijke laag
De natuurlijke laag geeft aan het gebied de kenmerken 'dekzandvlakte en ruggen' en
'beekdalen en natte laagtes' (zie figuur 3.3).

Figuur 3.3: Natuurlijke laag, omgevingsvisie Overijssel 2017 (bron: www.overijssel.nl)
De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de
ijstijden bleef er ingrote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter,
dat gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied.
Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd. In de occupatiegeschiedenis zijn de
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dekzandgebieden voor het overgrote deel in cultuur gebracht als essenlandschap, oude
hoevenlandschap en heideontginningslandschap. Kenmerkend reliëf is op veel plaatsen
vervlakt, bijvoorbeeld door egalisaties ten behoeve van de landbouw.
Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar
maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Bij ontwikkelingen is de
(strekkings)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en
ruggen, het uitgangspunt. Een beplanting met 'natuurlijke' soorten wordt nagestreefd.
Ontwikkelingen dienen bij te dragen aan extra ruimte voor dynamiek van het stromende
water, het vasthouden van water en versterking van de samenhang in het beeksysteem.
Tenslotte zijn de vergroting van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en beleefbaarheid van
water doelstelling bij ontwikkelingen.
Met de de uitbreiding van het loonbedrijf wordt tegelijkertijd geinvesteerd in het landschap ter
plaatse, op een wijze die geen afbreuk doet aan de kenmerken van de natuurlijke laag. Het
kleinschalige landschap ter plaatse wordt versterkt en de ontwikkeling wordt ingepast door
het toevoegen van verschillende inheemse landschapselementen (eiken). Ten noorden van de
nieuw aan te leggen eikenboomgaard wordt een sloot aangelegd.
De te nemen maatregelen zijn vastgelegd in een KGO-plan (zie laag van het agrarisch
cultuurlandschap), waarin ook en analyse van het landschap en daarbij passende
maatregelen weergegeven.
Laag van het agrarisch cultuurlandschap
De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'oude hoevenlandschap' aan het
gebied toe. In figuur 3.4 is een fragment van de betreffende kaart weergegeven.

Figuur 3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, Omgevingsvisie Overijssel 2017 (bron:
www.overijssel.nl)
De kenmerken van het 'oude hoevenlandschap' is een landschap met verspreide erven. Het
werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen ‘bezet’ waren en een volgende
generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes
die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat de zelfde opbouw kent als
het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant.
Als ontwikkelingen plaats vinden in het oude hoevenlandschap, dan dragen deze bij aan
behoud en accentuering van de dragende structuren (groenstructuur en routes) van het oude
hoevenlandschap, en aan de samenhang en de karakteristieke verschillen tussen de
landschapselementen, de erven met erfbeplanting, open es(je), beekdal, voormalige
heidevelden, de mate van openheid en kleinschaligheid.
In het kader van de ontwikkeling is door Borgerink Groentechnisch Adviesburo een KGO-plan
opgesteld. Hierin zijn de landschappelijke kenmerken van het plangebied en omgeving
beschreven en zijn de uitgangspunten op basis waarvan de keuzes voor landschappelijke
inpassing zijn gemaakt, benoemd. Er wordt een landschappelijke verbetering toegepast die
past bij het kampen-/hoevenlandschap. De wijze van aanplant en de variatie in
beplantingssoorten zorgt voor accentuering van het landschapstype. Er worden een aantal
eikenbomen rondom het perceel geplant, ter hoogte van de nieuwe uitbreiding zal een
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bomengroep worden geplaatst. Langszij de bestaande schuur een aantal solitaire bomen. Het
doel van deze aanplant is het camoufleren van de schuur en het verzachten van het beeld van
de totale lengte van de schuur. Langs de Hoofdstraat, ten oosten van de bestaande schuur,
wordt een eikenboomgaard aangelegd.
Stedelijke laag
In de 'Stedelijke laag' heeft het plangebied geen kenmerken.
Laag van de beleving
In de 'Laag van de beleving' is de waarde 'donkerte' aangegeven. In de donkere gebieden
wordt er naar gestreefd om onnodig kunstlicht in het buitengebied te voorkomen.

Figuur 3.5: Laag van de beleving, Omgevingsvisie Overijssel 2017 (bron: www.overijssel.nl)
Er wordt terughoudend omgegaan met de toevoeging van extra kunstlicht in het kader van de
ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt. De nieuwe bedrijfsgebouwen worden
alleen verlicht tijdens werktijden. Daar buiten is er geen sprake van relevante verlichting die
van invloed zal zijn op de ervaring van donkerte. Overigens zal de verlichting naar
verwachting ook weinig uitstraling buiten het erf hebben.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten
planologische wijziging volledig in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel
2017 verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Structuurvisie Dinkelland

De gemeente Dinkelland heeft op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening een
structuurvisie vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente (10 september
2013). De visie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied en de
hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid.
Het plangebied maakt deel uit van het buitengebied van de gemeente Dinkelland. Voor het
buitengebied hanteert de gemeente op hoofdlijnen de volgende ambitie:
Een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het haar toevertrouwde grondgebied
met respect voor het natuurlijke en culturele erfgoed;
‘Modern boeren in een kleinschalig landschap’: goede condities voor een goed
functionerende economische sector, passend bij het karakter van Dinkelland, met
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bijzondere aandacht voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector.
Op de structuurvisiekaart voor het buitengebied ligt de Hoofdstraat 7/7a in deelgebied 'Oost'.
Voor dit deelgebied gelden de volgende uitgangspunten:
Verweving natuur en landschap. Ruimte voor de agrariër;
Ontwikkeling ecologische verbindingzone;
Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure ‘Bergvennen & Brecklenkampse Veld’ (146
hectare) en Dinkelland;
Ontwikkeling groene bufferzone grensgebied Duitsland;
Doorontwikkeling grensovergang Duitsland. Het beleid is gericht op het toestaan van
functies die niet concurrerend zijn met de kernen Denekamp en Noord-Deurningen.
Daarnaast staat in de structuurvisie ook de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving benoemd. De
gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben samen het “Werkboek Kwaliteitsimpuls groene
omgeving” uitgewerkt in een gemeentelijk “Beleids- en uitvoeringskader groene omgeving”.
Dit beleids- en uitvoeringskader bevat uitgangspunten voor het toepassen van de principes
van ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke planprocessen bij ontwikkelingen in het buitengebied.
Omdat dit een seperaat beleidskader vormt wordt deze hierna in een paragraaf behandeld.
Conclusie
Met voorliggend plan wordt de uitbreiding van een bedrijfsperceel aan de Hoofdstraat 7/7a in
Lattrop mogelijk gemaakt. Daarbij is er sprake van een kwaliteitsimpuls voor de groene
omgeving. Het plan draagt daarmee bij aan een goed functionerende economische sector in
het buitengebied van Dinkelland, terwijl tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de
kleinschaligheid van het landschap. Geconcludeerd wordt dat dit plan in lijn is met de
gemeentelijke structuurvisie.
3.3.2

Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Dinkelland is vastgesteld op 2
september 2008 en is een gemeentelijke uitwerking van het LOP Noordoost Twente en
Twenterand. In het plan worden richtlijnen geformuleerd voor de inrichting van het landschap.
Het plan mag daarmee geen belemmeringen voor de landbouw opleveren. Het
landschapsontwikkelingsplan kan worden gezien als handreiking voor landschappelijke
inpassing. Het plan is mede richtinggevend om te beoordelen of ontwikkelingen
landschappelijk aanvaardbaar zijn.
De ontwikkelingsrichting in het LOP wordt bepaald door:
de verschillen tussen de landschapstypen;
de gaafheid, kenmerkendheid of potenties van de landschapstypen;
het reconstructiebeleid Noordoost Twente (streefbeeld 2015) en de zoneringen;
wel of geen onderdeel van de PEHS (inclusief ecologische verbindingszones);
de mate van verstedelijkingsdruk.
De ontwikkelingsrichtingen zijn beschreven per landschappelijke eenheid:
1. Ootmarsumse stuwwal
2. Dinkeldal
3. Grensgebied
4. Oldenzaal-West
5. Stadsrand Hengelo-Borne-Almelo
6. Bekken van Hengelo
Deze gebieden vormen een eenheid door overeenkomsten in de geologische,
geomorfologische, hydrologische en bodemkundige situatie.
Toets
Het plangebied maakt deel uit van deelgebied 2, Dinkeldal. Het maakt deel uit van het
kleinschalige oude cultuurlandschap van Breklenkamp en de omgeving van Lattrop. Voor het
kleinschalig oude cultuurlandschap heeft behoud en herstel van de historisch landschappelijke
waarden prioriteit, zoals het kleinschalige relief (geisoleerde koppen), de verspreid liggende
eenmansessen (kampen) met hun oude bebouwingen (essen en hoevezwermen) en de vele
landschapselementen. Kleinschalige afwisseling in het (agrarisch) grondgebruik tussen de
hogere koppen en de lagere delen dient in dit oud cultuurlandschap te worden gestimuleerd,
om de kleinschalige variatie tot uitdrukking te brengen.
Met de inrichting volgens het KGO-plan (zie Bijlage 1 bij de regels) wordt rekening gehouden
met de waarden zoals beschreven in het Landschapsontwikkelingsplan.
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3.3.3

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Zoals reeds aan bod is gekomen in paragraaf 3.2.1 zijn de Omgevingsvisie Overijssel 2017 en
de Omgevingsverordening Overijssel 2017 op 12 april 2017 vastgesteld. De Kwaliteitsimpuls
Groene Omgeving maakt hier onderdeel van uit. Op basis van het provinciaal beleid ten
aanzien van dit instrument is het mogelijk om op gemeentelijk niveau beleidskaders vast te
stellen. De gemeenten Dinkelland heeft op 8 oktober 2013 het beleidskader 'Kwaliteitsimpuls
Groene Omgeving' vastgesteld. Het beleidskader dient als toetsingskader voor de gemeente
om aangevraagde ontwikkelingen in het landelijke gebied te kunnen beoordelen op basis van
de kwaliteitsimpuls. Tegelijkertijd biedt het beleidskader aanvragers handvatten om hun
aanvraag vorm te geven in combinatie met de kwaliteitsimpuls. Het kader streeft na om dit
nieuwe instrument zoveel mogelijk te objectiveren en eenduidig toe te passen. Voor
voorliggend plan is een KGO-plan opgesteld. Zie Bijlage 1 van de regels voor het volledige
KGO-plan.
In het gemeentelijke beleid is vastgesteld dat afwijking van bestaande regels
(bestemmingsplan) 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. Qua aard gaat het om de activiteit op zich. Met
“aard” wordt bedoeld de soort functie. Bij voorliggend plan gaat het om een (agrarisch)
loonbedrijf met aanverwante functies zoals omschreven in hoofdstuk 2.
Het bedrijf richt zich zowel op agrarische- als niet agrarische markten/activiteiten. Agrarische
bedrijven en bestaande niet-agrarische bedrijven zijn in het beleid aangemerkt als “in het
buitengebied passende activiteiten”. Qua omvang gaat het om de verhouding tussen de
grootte van de ontwikkeling ten opzichte van de specifieke locatie, te weten de
gebiedskenmerken van het type landschap. Uit het KGO-plan blijkt dat voorliggend plan
aansluit bij de ter plaatse geldende landschappelijke kenmerken en qua omvang
aanvaardbaar wordt geacht binnen deze omgeving.
Het KGO-beleid vereist een investering in het landschap die verder gaat dan de
'basisinspanning' voor ruimtelijke ontwikkelingen. In het KGO-plan is weergegeven waaruit de
investering bestaat.
Conclusie
Voor de uitbreiding van het bedrijfsperceel van Loon- en grondverzetbedrijf Wassink
Breklenkamp BV is een KGO-plan opgesteld. Dit plan is in overleg met het kwaliteitsteam
landelijk gebied tot stand gekomen en is positief beoordeeld. Het plan voldoet aan het beleid
zoals dat is verwoord in het beleidskader 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving'.
3.3.4

Nota 'De casco benadering in Noordoost-Twente'

De gemeente Dinkelland heeft de beleidsnota 'De casco-benadering in Noordoost-Twente'
vastgesteld. Het Nationaal Landschap Noordoost Twente is een gebied met zeldzame en
unieke landschapskwaliteiten. Het is een gebied met stuwwallen, bronnen, beken en fraaie
cultuurlandschappen. Kernkwaliteit is het waardevolle cultuurlandschap met een variatie in
open en een kleinschalig besloten landschap. Schaalvergroting in de grondgebonden
landbouw staat op gespannen voet met deze kleinschaligheid. Het verdwijnen van
landschapselementen op perceelsgrenzen tast het kleinschalige groene karakter aan en leidt
tot een afname van landschapsdiversiteit. De gemeente Dinkelland heeft samen met de
provincie Overijssel en de gemeenten Tubbergen, Losser en Oldenzaal de ambitie
uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw zodanig
vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap.
Om vorm en inhoud te geven aan deze ambitie is een generieke methode ontwikkeld: de
casco benadering. Voor de gemeente is de casco-benadering te gebruiken als
beoordelingskader voor ingrepen in het landschap. Aan de hand van de casco-kaart (figuur
3.4) kan bezien worden of landschappelijke structuren deel uitmaken van het casco.
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Figuur 3.6: Fragment casco-kaart (bron: www.overijssel.nl/cascokaart)
Op basis van de casco-kaart kan vastgesteld worden of het landschapselement tot het casco
behoort of niet; daaruit volgen drie mogelijk aanvragen op basis van het casco, dit zijn:
1. Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer
compenseert op een lijn uit de cascokaart.
2. Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de
initiatiefnemer wil compenseren op een andere plek dan aangegeven op de cascokaart.
3. Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te
compenseren element ligt of op de cascokaart, zo niet dan is de een aanvraag een
combinatie met situatie 2 (afwijking compensatie).
Toets
In het plangebied zijn geen onderdelen van het casco aanwezig. De uitbreiding raakt derhalve
geen casco-onderdelen.

3.3.5

Welstand

In de Nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen is het plangebied aangemerkt als
'buitengebied, niveau midden'. Voor het kampenlandschap gelden de volgende
uitgangspunten:
• Behoud en respect voor de afwisseling tussen open- en besloten landschappen en
hoogteveschillen.
• Behoud van de losse strooiing van compacte erven rondom de essen en kampen (soms
landschapsgekeerd: met de achterzijde naar de weg).
• Enkelvoudige bouwmassa met eenduidige kapvorm.
• Sturen op behoud en stimulering van de agrarische architectuur (voor-/achterhuisprincipe)
met bijbehorende detaillering en materiaalgebruik.
• Sturen op nieuw- en verbouw passend bij bebouwingskarakteristieken met overwegend
traditioneel materiaalgebruik.
• Sturen op alle gevels, vanwege alzijdige ligging.
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Figuur 3.7: uitsnede kaart omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen

Toets
Bij het ontwerp van de gebouwen en de daaropvolgende aanvraag omgevingsvergunning
worden de uitgangpunten en criteria uit de Nota Omgevingskwaliteit in acht genomen.

bestemmingsplan Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop
NL.IMRO.1774.BUIBPHOOFDST7-VG01

26

Hoofdstuk 4

Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het
bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan
relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan
en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk
worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid
beschreven. Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid,
milieuzonering, geur, flora & fauna, archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water en vormvrije
m.e.r-beoordeling.

4.1

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een
belangrijke wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een
m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de
D-lijst is niet toereikend. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de grenswaarden
ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling te
worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu kunnen
worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig.
In het kader van de wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld over de
vraag hoe moet worden vastgesteld of een activiteit met een omvang onder de
drempelwaarde toch belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. In de
handreiking is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die
voorkomen op de D-lijst en die een omvang hebben die beneden de drempelwaarden liggen
een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden
uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. Uit deze
toets kunnen twee conclusies volgen:
belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten of;
belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten.
In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.(-beoordelings)-plichtig in het andere geval dient
een m.e.r.- beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden
gevolgd. De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan
de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling.
Toets
Het voorliggend plan voorziet in een uitbreiding van het van het perceel van loon- en
grondverzetbedrijf Wassink Breklenkamp BV met een oppervlakte van 1571 m2 en een
uitbreiding van bedrijfsgebouwen van 1225 m2.
In lijst D van het Besluit milieu-effectrapportage is onder nummer 11.2 aangegeven dat bij een
oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en meer dan 2000
woningen of meer omvat of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer een
onderzoek verricht dient te worden naar de gevolgen voor het milieu. Voor een dergelijk
grootschalig stedelijk project is geen sprake.
Met deze toelichting op het bestemmingsplan zijn de de gevolgen van het plan op de
omgeving in beeld gebracht. Geconcludeerd wordt dat het voorliggend plan geen belangrijke
nadelige milieugevolgen heeft voor de omgeving. Het plan ligt niet binnen een kwetsbaar of
waardevol gebied. De onderzoekslocatie ligt op circa 1,6 kilometer afstand van het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Door de afstand en
de bestaande invuling van het tussenliggende gebied heeft de in dit plan besloten
ontwikkeling geen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van
Natura 2000-gebieden. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van
de in dit plan besloten ontwikkeling in voldoende mate is afgewogen en dat er geen nadelige
effecten te verwachten zijn. De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling is niet
m.e.r.-beoordelingsplichtig.
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4.2

Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering.
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als
wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het
aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies.
Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu
sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:
het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere
gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven
ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden
is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld
moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend,
kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in
plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van
de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering
van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het
omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het
omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In het
voorliggende geval is er sprake van het omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied'. In
figuur 4.1 zijn de richtafstanden weergegeven.

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering
Toets
De activiteiten van het bedrijf zijn in hoofdstuk beschreven. De activiteiten vallen onder
verschillende categorieen in de VNG-uitgave.
Het gaat daarbij om de volgende categorieen:
1. dienstverlening ten behoeve van de landbouw: algemeen, onder andere loonbedrijven met
b.v.o. groter dan 500 m2 (categorie 3.1);
2. verhuur van machines en andere roerende goederen: verhuurbedrijf voor machines en
werktuigen (categorie 3.1);
De grootste afstand die hierbij geldt is een richtafstand van 50 meter, in verband met het
aspect geluid.
In de omgeving van het plangebied bevinden zich enkele gevoelige objecten. Op de percelen
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Hoofdstraat 9 en Hoofdstraat 5 bevinden zich woningen. De afstand tussen het
bedrijfsperceel en de woningen (afstand tussen grens bouwvlakken) is in de huidige situatie
respectievelijk circa 75 meter en circa 65 meter. De bedrijfsuitbreiding wordt gerealiseerd aan
de achterzijde van het perceel. De afstand tot de woningen wordt hierdoor derhalve niet
verkleind. De uitbreiding leidt niet tot verslechtering van het woon- en leefklimaat ter plaatse
van de woningen. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 50 meter.

4.3

Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader vergunningverlening, als
het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één
landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere
diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet
worden aangehouden.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor
per dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig
object de volgende afstanden aangehouden te worden:
ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is
gelegen;
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat,
binnen een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de
bebouwde kom niet meer dan 3 odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 14 odour
units per kubieke meter lucht.
Toets
Met de uitbreiding van werktuigbergingen worden nieuwe geurgevoelige objecten
gerealiseerd.
De dichtsbijzijnde agrarische bouwpercelen (situering uitbreiding bedrijfsgebouwen tot rand
agarisch bouwvlak van deze bedrijven) zijn:
- Hoofdstraat 18 (grondgebonden agrarisch bedrijf) ligging op circa 160 meter,
- Hoofdstraat 24 (niet-grondgebonden agrarisch bedrijf) ligging op circa 180 meter,
- Hoofdstraat 11 (grondgebonden agrarisch bedrijf) ligging op circa 140 meter.
Er is sprake van voldoende afstand tot de grondgebouwen agrarische bedrijven, aangezien
de afstand ruimschoots meer dan 50 meter bedraagt. Door de uitbreiding komt het bedrijf niet
dichterbij de Hoofdstraat 18 en 24 te liggen. Ten opzichte van nummer 18 wordt de afstand
verkleind. De afstand bedraagt meer dan 50 meter.
Andere veehouderijen liggen op ruimere afstand dan de voorgenoemde agrarische bedrijven.
Deze bedrijven worden niet (extra) belemmerd in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Vanuit het aspect 'geur' is het plan uitvoerbaar.

4.4

Bodem

Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden
met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige
bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen
en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden
uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het bestemmingsplan of een planologische
afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader onderzoek) worden of het
een geval is in de zin de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet moeten de
saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden
opgenomen.
Toets
Door Geofoxx is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer
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20170986/PAMU, 23 augustus 2017). Het rapport is als bijlage 1 bij deze toelichting gevoegd.
Samengevat zijn de resultaten van het verrichte onderzoek als volgt weer te geven.
Er is geen reden om aan te nemen dat de activiteiten op en in de nabijheid van de locatie
hebben geleid tot bodemverontreiniging en daarmee tot aantasting van de bodemkwaliteit op
de onderzoeklocatie. Om die reden is gekozen uit NEN 5740 gekozen voor de
onderzoeksstrategie een milieuhygienisch onverdachte locatie. Zekerheidshalve is, vanwege
de uitkomsten van het vooronderzoek, bij de uitvoering van het onderzoek nadrukkelijk
gekeken worden naar de aanwezigheid van olieproducten in de bodem. Aangezien de twee
ontwikkellocaties zeer dicht bij elkaar liggen, zijn deze als één onderzoekslocatie beschouwd.
Er zijn 8 boringen verricht (6 ondiep, 2 diep), waarvan 1 boring is afgewerkt met een peilbuis.
De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen
bodemopbouw), beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch
onderzoek bemonsterd.
Bij het zintuiglijk onderzoek zijn in de bodem geen bodemvreemde materialen aangetroffen.
Ook zijn zintuiglijk geen olieproducten waargenomen. Er zijn voor zover zintuiglijk
waarneembaar geen asbestverdachte materialen op of in de bodem aangetroffen.
In de bovengrond zijn geen verontreinigingingen aangetoond. In de ondergrond is een licht
verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. De exacte oorzaak voor dit licht verhoogde
gehalte aan minerale olie is niet bekend. Het geanalyseerde gehalte aan minerale olie voldoet
echter aan de Twentse maximale waarde 'schoon' voor minerale olie (Nota bodembeheer
“Twents beleid veur oale groond” en de bodemkwaliteitskaart gemeente Dinkelland.)
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan enkele zware metalen en naftaleen
aangetoond. De concentraties zware metalen kennen vermoedelijk een natuurlijke oorspong.
De oorzaak voor de licht verhoogde concentratie aan naftaleen is niet bekend.
De hypothese van het verkennen onderzoek (onverdacht terrein) dient, vanwege het
aangetoonde gehalte/concentratie, formeel te worden verworpen. De verzamelde gegevens
worden echter voldoende geacht om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de
chemische kwaliteit van de bodem.
Het aangetoond gehalte (ondergrond) en concentratie (grondwater) zijn dusdanig gering, dat
dit geen consequenties heeft voor het toekomstig gebruik en de afgifte van een
omgevingsvergunning (onderdeel bouw). Het terrein(deel) is vanuit milieuhygienisch oogpunt
geschikt voor het voorgenomen gebruik.

4.5

Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan
een onderzoek worden gedaan naar de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige
objecten, voor zover deze geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van
een industrieterrein, wegen en/of spoorwegen.
De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:
Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische
kleuterdagverblijven, etc.
Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende
functies, anderzijds betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe
milieugevoelige functies.
Toetsing
Er worden geen nieuwe geluidsgevoelige objecten in het kader van de Wet geluidhinder
gerealiseerd. Daarmee is er geen sprake van belemmeringen door weg- en/of
spoorweglawaai. Er is daarnaast geen sprake van een gezoneerd industrieterein. Daarmee is
ook geen sprake van belemmeringen vanuit het aspect industrielawaai en de Wgh. Voor het
aspect geluid kan worden gesproken van een goede ruimtelijke ordening.
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4.6

Luchtkwaliteit

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal
kaderrichtlijnen opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in
hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet
luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende
luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten
en Regelingen:
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de
bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het
begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet
milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO 2) en fijn stof (PM10). Toetsing
aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds
niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO 2 en PM10 moet dan minder zijn dan
3% van de grenswaarden.
Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit
aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven
en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn
geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan
weerszijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300
meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen
deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
Toets
De uitbreiding van het bedrijfsperceel en het realiseren van extra bebouwing zorgt voor het
goed en volledig overdekt kunnen stallen van het huidige machinepark en een efficienter
gebruik van bestaande bebouwing. Door de nieuwe inrichting kan er een efficientere manier
van werken en logistiek worden behaald, waardoor de verkeersbewegingen op het erf zelf
mogelijk afnemen. Wel is het de verwachting en een doelstelling dat het klantenbestand zich
met de uitbreiding van het bedrijfsperceel ook verder zal uitbreiden. Het aantal
verkeersbewegingen van en naar het perceel zal daardoor naar verwachting toenemen.
Om toch te toetsen aan de (in dit geval) worst case mogelijke toename van verkeer, worden
de kencijfers verkeersgeneratie van het CROW (publicatie oktober 2012) gehanteerd. Volgens
deze publicatie zorgt de categorie 'loods, opslag, transportbedrijf' (qua arbeidsintensiteit en
bezoekersintensiteit vergelijkbaar met een loon- en grondverzetbedrijf) per 100 m2
bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) voor 3,9 tot 5,7 extra verkeersbewegingen. Op basis van 1225
m2 extra bvo betekent dit een extra verkeersgeneratie van 48 tot 70 extra
verkeersbewegingen per dag.
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Figuur 4.2: worst case berekening bijdrage extra verkeer (bron: www.infomil.nl)
Ook met deze worst case aanname voor verkeersgeneratie blijft de bijdrage aan
luchtverontreinigende ruimschoots onder 3% van de grenswaarden (voor NO2 en PM10) op
basis van de 'NIBM rekentool' (zie figuur 4.2). De bijdrage is dan ook 'niet in betekenende
mate'. Vanuit het aspect luchtkwaliteit is het plan uitvoerbaar.

4.7

Externe veiligheid

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan
voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van
gevaarlijke stoffen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en
regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het daarbij om risicovolle
bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke
stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.
Voor transport van gevaarlijke stoffen geldt per 1 april 2015 het beleid Besluit externe
veiligheid transportroutes (Bevt) en de Regeling Basisnet. De circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS) is daarmee vervallen. Het Basisnet geldt alleen voor het
grootste deel van de rijkswegen, rijkswateren en spoorwegen. Op transport van gevaarlijke
stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling
externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing.
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in
hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een
aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico.
Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een
kans per jaar dat een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou
verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een
inrichting en een ongewoon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof
betrokken is.
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In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar
gebaseerd op een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als
direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de
kans op verwonding of materiële schade zijn daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen
harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het groepsrisico geldt geen norm maar
slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht in geval van een
toename van het groepsrisico.
Risicokaart
Aan hand van de nationale Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en
rond het plangebied. Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met
brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde.
Toets
Na raadpleging van de risicokaart is gebleken dat binnen een straal van 1 kilometer geen
risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. De uitbreiding van het bedrijfsperceel en de nieuwe
bebouwing hebben op zichzelf geen gevolgen voor externe veiligheid. Geconcludeerd wordt
dat externe veiligheid geen belemmering oplevert voor dit plan.

4.8

Water

Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de
watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in
ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit
(riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in
een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt.
Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan
(inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening
richtinggevend voor ruimtelijke plannen.
Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt
in het Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de
Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap
Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen
rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van
waterbelangen in ruimtelijke plannen.
Waterbeheerplan 2016-2021
Het waterschap laat in het waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer
van belang zijn en welke (bestuurlijke) accenten zij in de samenwerking met 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.
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Waterveiligheid
Ingezet wordt op meerlaagsveiligheid: het op orde brengen van de waterkeringen, 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 zorgt het waterschap er voor dat de crisisbeheersing op orde is.
De regionale waterkeringen worden in de planperiode opnieuw getoetst waarbij gekeken
wordt of daarbij gebruik gemaakt kan worden van nieuwe normen gebaseerd op de
risicobenadering. Tevens gaat het waterschap 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 werkt het waterschap aan doeltreffend en doelmatig
waterbeheer gericht op optimaal functiegebruik.
2. In droge omstandigheden wil het waterschap droogteschade zo lang mogelijk voorkomen.
3. In natte omstandigheden wil het waterschap 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 wil het waterschap 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 richt het waterschap
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. Het betreft een pakket aan maatregelen om de
beschikbaarheid van zoetwater voor gebieds- en oppervlaktewaterfuncties zo lang mogelijk
op peil te houden en om schade door droogte te beperken Het waterschap spaart water door
het vasthouden van grond- en oppervlaktewater in het gebied. Het waterschap voert water
aan waar nodig en mogelijk.
Kern van het waterbeheer onder natte omstandigheden vormen de werknormen voor
regionale wateroverlast. Het waterschap gaat de komende jaren opnieuw toetsen of het
gebied nog aan deze normen voldoet en zullen maatregelen nemen waar dat niet het geval
is. Het streven is om de toetsingsmethodiek in Rijn Oost te harmoniseren. En het waterschap
stelt een strategie op over hoe de organisatie wil 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 wil het waterschap 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 maakt
het waterschap zich zorgen over verontreinigingen waar tot voor kort weinig aandacht voor
was zoals medicijnresten en microplastics. In de planperiode wordt een emissiebeheerplan
opgesteld waarin het waterschap aangeeft welke stoffen een probleem zijn of kunnen worden
en welke maatregelen we daar als waterschap tegen kunnen nemen. Ook gaat het
waterschap na of we aanvullende maatregelen moeten nemen op onze rwzi's om effecten van
de effluentlozingen terug te dringen.
Waterketen
Als beheerder van de rioolwaterzuiveringen werkt het waterschap aan een effectieve en
efficiënte behandeling van het afvalwater. Dat doet het waterschap in nauwe samenwerking
met de belangrijkste partners op dat gebied: de gemeenten. Riolering en zuivering worden in
samenhang bekeken waarbij het waterschap er op blijft inzetten dat relatief schoon water,
zoals neerslag en grondwater, niet via de riolering wordt afgevoerd. In het beheer van de
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zuiveringen gaat het waterschap nauw samenwerken met de andere waterschappen in Rijn
Oost om te zorgen voor efficiënt en doelmatig beheer. Bijzondere aandacht is er voor
energiebesparing, terugwinnen van energie en het nuttig toepassen van rioolslib door
bijvoorbeeld het terugwinnen van fosfaat.
Watertoetsproces
Op 15 november 2016 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht. Op basis
van de antwoorden dient de 'normale procedure' te worden gevolgd. Het waterschap heeft de
uitgangspunten gestuurd waaraan het plan dient te voldoen. Zie Bijlage 2 voor het overzicht
van deze uitgangspunten.
Het Waterschap hanteert het uitgangspunt dat in het kader van een toename van verhard
oppervlak van 1500 m2 of meer compenserende maatregelen nodig zijn. In verband met een
toename van het (potentieel) verharde oppervlakte met circa 1570 m2, dus een geringe
overschrijding van de grens van 1500 m2, zijn compenserende maatregelen nodig. Het
waterschap hanteert hierbij normaal gesproken de '10% vuistregel'. Concreet betekent dit dat
10% van de toename van het verhard oppervlak, uitgedrukt in kubieke meters, ingericht dient
te worden voor waterberging. Voor dit plan betekent dit dat circa 150 kubieke meter water
geborgen moet worden. Dit kan bijvoorbeeld in een (zak)sloot. In het vervolg daarop is
afgestemd met het waterschap over dit punt. De gekozen oplossing betreft afvoer van een
deel van het hemelwater naar de bestaande sloot ten westen van het bedrijfsperceel. Het
overige water op het terrein kan via kolken in de bestaande sloot langs de Hoofdstraat
worden geïnfiltreerd. Met inachtneming van deze maatregel heeft het waterschap geen
bezwaar tegen het plan.

4.9

Ecologie

Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking
tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de
relatie van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en het Nationaal
natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd
door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet
natuurbescherming) en provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening).
Toetsing
Bij dit bestemmingsplan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een quickscan
natuurwaardenonderzoek (Natuurbank Overijssel, project 867, 1 september 2017). De
resultaten zijn hieronder opgenomen. De volledige rapportage is opgenomen als Bijlage 3.
Ecologische Hoofdstructuur/Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het plangebied ligt niet in of direct naast gronden die tot het NNN behoren. De dichtstbijzijnde
gronden die daartoe behoren liggen op minimaal 690 meter afstand van het plangebied.
De invloedssfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor er geen sprake zal zijn van
een negatief effect op gebieden buiten het plangebied. De voorgenomen activiteit heeft
daarom geen negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN. Er
hoeft geen nader onderzoek te worden uitgevoerd of een ontheffing te worden aangevraagd.
Beschermde gebieden
Het plangebied ligt niet in of grenst niet direct aan een beschermd natuurgebied zoals een
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument. Het meest nabij gelegen Natura
2000-gebied, Bergvennen en Brecklenkampse Veld, ligt op circa 1,7 kilometer oostelijk van het
plangebied. Op 4,2 kilometer ten westen ligt het Natura1000-gebied Springendal en Dal van
de Mosbeek. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Dat wil zeggen dat er
geen negatief effect op natuurgebieden op een dergelijk grote afstand optreedt.
Instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden worden niet negatief beïnvloed door het
plan. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen
natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.
Beschermde soorten
Het onderzoeksgebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige amfibieen
en grondgebonden zoogdiersoorten. De in het gebied voorkomende grondgebonden
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zoogdier- en amfibieen soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten
geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren, doden en verwonden als gevolg van
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. In het kader
van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig. Gelet op de inrichting, het
gevoerde beheer en de geisoleerde ligging in vrij intensief beheerd agrarisch cultuurland gaat
het daarbij om zeer lage aantallen. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke
consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek te worden uitgevoerd en er hoeft geen
ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden.

4.10

Archeologie en Cultuurhistorie

Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als
doel het archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar
archeologische waarden voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er
archeologische waarden aanwezig zijn dient er een archeologisch onderzoek uit te worden
gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet
1988. Een deel van de monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet.
Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar
de Omgevingswet, wanneer deze in 2019 in werking treedt. Tot die tijd blijven deze
onderdelen van de Monumtenwet 1988 gelden als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet.
Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de
bodem wordt verstoord zijn verplicht rekening te houden met de archeologische relicten die in
het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch
vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische
vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen
behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.
Archeologie
De uitbreiding van het bedrijfsperceel vindt plaats binnen 'dekzandhoogten en -ruggen met
plaggendek'. de verwachting is hoog voor resten uit alle perioden. De archeologische resten
zjin afgedekt door een plaggendek groter dan 50 centimeter en daardoor minder kwetsbaar
voor bodemingrepen. De archeologische resten zijn hierdoor goed geconserveerd.
Daarnaast is er sprake van een overlap met 'dekzandwelvingen en -vlakten'. Voor deze
gebieden geldt een een verhoogde kans op archeologische resten uit de Steentijd op de
hoogste delen van dekzandwelvingen en op resten uit de late Middeleeuwen langs randen
van dekzandhoogten en ruggen met een plaggendek. Archeologische resten vlak onder het
maaiveld zijn daardoor kwetsbaar voor bodemingrepen. Archeologische resten zijn hierdoor
vaak minder goed geconserveerd.
Het plangebied is daarnaast gelegen in 'bufferzone rond erf, adellijk huis of watermolen'. In
deze gebieden is de verwachting hoog voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd.
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Figuur 4.2: uitsnede archeologische verwachtingenkaart (bron: archeologische verwachtings- en
advieskaart gemeente Dinkelland)
Toets
In gebieden die zijn aangegeven als 'dekzandwelvingen en -vlakten' is archeologisch
onderzoek nodig in plangebieden groter dan 5000 m2 bij bodemingrepen dieper dan 40
centimeter. In de gebieden die aangegeven zijn als 'dekzandhoogten en -ruggen met een
plaggendek' en 'bufferzone rond erf, adelijk huis of watermolen' is archeologisch onderzoek
noodzakelijk in gebieden groter dan 2500 m2 bij bodemingrepen dieper dan 40 centimeter.
Voor gebieden kleiner dan 2500 m2 geldt een vrijstelling voor archeologisch onderzoek.
De uitbreiding van het bedrijfsperceel met een oppervlakte van circa 1570 m2 is kleiner dan de
grens voor onderzoek van 2500 m2, waardoor geen archeologisch onderzoek nodig is.
Cultuurhistorie
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het
Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en
cultuurhistorische aspecten. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in
de Erfgoedwet. Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor
latere generaties.
Toets
Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er
zich geen monumenten in het plangebied bevinden. In de omgeving van het plangebied, aan
de Jonkershoesweg, bevinden zich wel drie rijksmonumenten (Jonkershoesweg 4, bakspieker,
Jonkershoesweg 10 historische buitenplaats Brecklenkamp en historische tuin- en
parkaanleg). De monumenten zijn minimaal op 370 meter van het plangebied gelegen. De
ontwikkelingen in het plangebied hebben geen invloed op deze monumenten.
Derhalve word geconcludeerd dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het
aspect 'cultuurhistorie'.
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4.11

Verkeer / parkeren

Het plangebied wordt ontsloten via de Hoofdstraat. Dit blijft ongewijzigd in de nieuwe situatie.
Er zal in principe geen toename van het aantal verkeersbewegingen plaatsvinden door
uitvoering van onderliggend bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan maakt uitbreiding van
bedrijfsperceel en bebouwing mogelijk, waardoor het machinepark in zijn geheel binnen
gestald kan worden en de andere bestaande gebouwen efficienter benut kunnen worden. Het
aantal machines en trekkers blijft gelijk. Wel is het de verwachting en een doelstelling dat het
klantenbestand zich met de uitbreiding van het bedrijfsperceel ook verder zal uitbreiden. Het
aantal verkeersbewegingen van en naar het perceel zal daardoor naar verwachting
toenemen.
Indien (worst case) uitgegaan wordt van de kencijfers verkeersgeneratie van het CROW
(publicatie oktober 2012) voor loods, opslag, transportbedrijf, dat qua arbeidsintensiteit en
bezoekersintensiteit vergelijkbaar kan worden gesteld met een loon- en grondverzetbedrijf,
vinden per 100 m2 bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) 3,9 tot 5,7 extra verkeersbewegingen plaats
(incl vrachtverkeer) Op basis van 1225 m2 extra bvo betekent dit een extra verkeersgeneratie
van 48 tot 70 extra verkeersbewegingen per dag en een extra parkeerbehoefte van circa 10
tot 16 plaatsen.
Deze toename van verkeersbewegingen kan via de bestaande Hoofdstraat worden
afgewikkeld. Het aspect 'verkeer' levert geen belemmeringen op voor dit plan.
Er is uitgegaan van de kencijfers voor loods, opslag transportbedrijf. Parkeren vindt nu en en
in de toekomst plaats op eigen terrein, waar voldoende ruimte is om te parkeren.
De worst case toename aan parkeerbehoefte (10 tot 16 plaatsen) zal niet optreden in
realiteit, vooral omdat de uitbreiding van de bebouwing betrekking heeft op de realisatie van
stallingsruimte voor het al aanwezige machinepark en materieel. Het aantal personeelsleden
zal niet of slechts beperkt uitbreiden als gevolg van de uitbreiding. Daarnaast blijkt uit de
huidige parkeerbehoefte van het bedrijf, dat deze in de praktijk lager is dan de kengetallen
van de CROW.
Met de uitbreiding is ook een toename van het klantenbestand beoogd. Uitbreiding van het
klantenbestand betekent veelal dat er loon- en grondverzetwerkzaamheden elders worden
uitgevoerd. Dit zorgt op zichzelf dus niet voor extra parkeerbehoefte aan de Hoofdstraat 7. In
het algemeen is er sprake van beperkt klantbezoek en is het aantal klanten tegelijkertijd
beperkt. De klanten die aan de Hoofdstraat 7 komen kunnen parkeren op de bestaande
parkeerplaats die hiervoor voldoende ruimte biedt.
Indien er -bij uitzondering- toch meer bezoekers en personeel aanwezig zijn dan verwacht,
dan is er al voldoende (verharde) ruimte op het eigen terrein om hierin te voorzien.
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Hoofdstuk 5
5.1

Juridische toelichting

Planopzet en systematiek

De hiervoor beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van een
toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende deel. Op de
verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel weergegeven. De
regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik
van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De toelichting heeft zelf geen juridische
bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de
onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.
5.1.1

Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier
hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de
algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de systematiek is
aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit houdt onder meer in dat
het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt de opbouw, indeling en
systematiek van de regels kort toegelicht.
Inleidende regels
Begrippen
In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen.
Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot
verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven
wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de
verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden.
Bestemmingsregels
De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:
bestemmingsomschrijving:
De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de
aan de grond toegekende functies;
bouwregels:
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels
geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd.
Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding
(plankaart);
specifieke gebruiksregels:
In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan
wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige
gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is.
Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking op de in de
bestemmingsomschrijving genoemde functies;
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde
Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt dat een omgevingsvergunning vereist is.
Het gaat om werken en werkzaamheden die ingrijpen in de aard van de bestemming.
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afwijken van de gebruiksregels:
Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van bouwwerken en gronden. Daarnaast is er
een afwijkingsmogelijkheid opgenomen teneinde, als wordt voldaan aan de voorwaarden,
andere landschapsmaatregelen uit te voeren dan opgenomen in dit bestemmingsplan.
Algemene regels
Anti-dubbeltelregel:
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld;
Algemene bouwregels:
In de algemene bouwregels zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het bouwen nabij de
weg (bestemming Verkeer).
Algemene gebruiksregels:
Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in
algemene zin;
Algemene afwijkingsregels:
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te
wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij
toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;
Algemene proceduregels
In de algemene procedureregels zijn regels opgenomen omtrent het opnemen van nadere
eisen ex artikel 3.6. lid 1 sub d van de Wet ruimtelijke ordening.
Overige regels:
Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld welstand en wegverkeerslawaai
en er wordt de mogelijkheid geboden om nadere eisen aan de plaats en de afmetingen van
de bebouwing.
Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht:
Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan
(of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd
met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal
opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich mee dat voor een dergelijk
bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden verleend. Burgemeester en wethouders
kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het
overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond
en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag
eveneens worden voortgezet;
Slotregel:
Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald.

5.2

Bestemmingen

Het plan kent de bestemmingen 'Bedrijf-Agrarisch loonbedrijf' en 'Agrarisch-2'.
Bedrijf-Agrarisch loonbedrijf
Gronden met de bestemming 'Bedrijf-Agrarisch loonbedrijf' zijn bestemd voor
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van agrarisch loonbedrijven, al
dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering.
Daarnaast zijn bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een
bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan
wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit toegestaan, met daaraan ondergeschikt wegen
en paden en water, met de daarbijbehorende tuinen, erven en terreinen, bouwwerken, geen
gebouwen zijnde.
In de bouwregels is opgenomen dat 4000 m2 aan bedrijfsgebouwen en overkappingen is
toegestaan. Dit betreft de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen inclusief de
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gewenste uitbreiding van de bedrijfsgebouwen die middels dit bestemmingsplan mogelijk
worden gemaakt. Qua goot- en bouwhoogte is aangesloten bij de regels van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2010'. Deze maten zijn 6 en 12 meter.
Naast gebouwen en overkappingen zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. De
hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 meter bedragen, de hoogte van
erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of
bedrijfsgebouw(en) mag ten hoogste 2 meter zal bedragen. De hoogte van overige
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10 meter bedragen.
In de specifieke gebruiksregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de aanleg
en instandhouding van de landschapsmaatregelen die als onderdeel van dit bestemmingsplan
worden uitgevoerd.
Agrarisch-2
De voor ‘Agrarisch - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor een combinatie van functies.
Deze gronden zijn onder meer in gebruik voor agrarisch gebruik en het behoud, het herstel en
de ontwikkeling van de landschappelijk en natuurlijke waarden. Binnen deze bestemming
wordt een groot gedeelte van de landschappelijke maatregelen uitgevoerd.
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Hoofdstuk 6

Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub
f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de
gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al
dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet
worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of
het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten, waaronder leges en eventuele planschadekosten, komen voor
rekening van de aanvrager. Er wordt in dat verband een overeenkomst met aanvrager
afgesloten. Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van
artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7
7.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals
gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
geding zijn.
Rijksdiensten
Op 1 januari 2012 is de Vrom-Inspectie samengevoegd met de Inspectie V&W tot de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtbeleid geen adviserende
en coördinerende rol meer met betrekking tot de advisering over gemeentelijke ruimtelijke
plannen. Dit betekent onder meer dat geen plannen voor vooroverleg naar de ILT gestuurd
hoeven te worden. Omdat de coördinatierol vervalt, reageren andere rijksdiensten
(Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) afzonderlijk.
Rijkswaterstaat
Bij brief van 2 februari 2016 heeft Rijkswaterstaat aangegeven graag vroegtijdig betrokken te
worden bij de opstelling van ruimtelijke plannen. In de publicatie 'Rijkswaterstaat en
ruimtelijke plannen van gemeenten'(oktober 2015) staan de onderwerpen die voor
Rijkswaterstaat belangrijk zijn. Aangezien geen van de belangen van Rijkswaterstaat in het
plan betrokken zijn, is vooroverleg met deze dienst niet vereist.
Defensie
Bij brief van 16 februari 2012 wordt aangegeven dat binnen het Ministerie van Defensie de
behartiging van ruimtelijke uitgevoerd door de Dienst Vastgoed Defensie. Het gaat hierbij om
militaire terreinen (direct ruimtebeslag), het beheer van diverse zoneringen,
brandstofleidingen, verstoringsgebieden, laagvliegroutes en -gebieden (indirect ruimtebeslag).
De belangen die door het Ministerie van Defensie worden bewaakt, spelen in het voorliggend
plan geen rol. Vooroverleg met de Dienst Vastgoed Defensie (Directie noord) is niet vereist.
Ministerie van Economische Zaken
Bij brief van 6 maart 2012 wordt aangegeven dat gemeentelijke bestemmingsplannen die een
relatie hebben met rijksinpassingsplannen op het terrein van energie-infrastructuur gemeld
moeten worden bij het Ministerie van Economische Zaken (destijds nog het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Het onderhavige bestemmingsplan heeft geen
raakvlakken met de energie-infrastructuur, waardoor vooroverleg met dit ministerie niet
vereist is.
Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft een lijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen en
projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Het plan valt
onder categorie B onder 4 (uitbreiding met KGO), waardoor vooroverleg niet nodig is.
Waterschap Vechtstromen
Op 15 november 2016 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het
waterschap Vechtstromen. Hieruit kwam naar voren dat de normale procedure dient te
worden gevolgd. Er heeft afstemming met het waterschap plaatsvonden over de uit te voeren
compensatiemaatregelen (zie paragraaf 4.8).
De conclusie van die digitale toets is dat het waterschap Vechtstromen een positief advies
geeft, met inachtneming van de uit te voeren compensatie. Hiermee is voldaan aan het
verplichte vooroverleg.

7.2

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 27 oktober 2017 voor een periode van
zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten
aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging
zijn geen zienswijzen binnengekomen.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1

Verkennend bodemonderzoek
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1

Inleiding

In opdracht van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV heeft Geofoxx, als onafhankelijk
adviesbureau1, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Hoofdstraat 7a te
Lattrop.
De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen uitbreiding van het
huidige bedrijf op de locatie. Hiertoe zal een deel van de huidige bebouwing (opslagloods)
worden gesloopt, waarna een nieuwe werktuigenberging wordt gebouwd. Ook de bestaande
werktuigenberging zal worden uitgebouwd.
Het onderzoek heeft als doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en
grondwater) te bepalen, zodat voldoende informatie beschikbaar is voor het afgeven van een
omgevingsvergunning (onderdeel bouw).
In het rapport komt het volgende aan de orde: het vooronderzoek en de onderzoeksopzet, de
veldwerkzaamheden inclusief het zintuiglijk onderzoek, het chemisch onderzoek, de
interpretatie van de verzamelde gegevens, de conclusies en het advies.

1

De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de
eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd.
Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister
onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.
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2

Vooronderzoek en onderzoeksopzet

2.1

Algemeen

Om vast te stellen of er aanleiding is om op (delen van) de onderzoekslocatie
verontreinigingen te verwachten, en zo ja, om welke stoffen het daarbij gaat, is voorafgaand
aan het bodemonderzoek een vooronderzoek uitgevoerd.
Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN57252. Hiertoe is informatie verzameld
over het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van het terrein en de directe omgeving,
alsmede gegevens over de bodemopbouw, geohydrologie en financieel/juridische aspecten.
De volgende bronnen zijn hierbij geraadpleegd:
gemeente Dinkelland;
provincie Overijssel (omgevingsrapportage en bodematlas);
opdrachtgever;
bodemloket;
topotijdreis.nl;
terreininspectie.
In de volgende paragrafen is de verkregen informatie vastgelegd.

2.2

Huidig en historisch gebruik en algemene gegevens

Op onderstaande foto wordt een indruk van de locatie weergegeven. In bijlage 6 zijn enkele
aanvullende foto’s opgenomen.

2

NEN5725 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader
bodemonderzoek, januari 2009).
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Op de locatie is Loonbedrijf Wassink gesitueerd. Zij voert uiteenlopende werkzaamheden uit
in de agrarische sector (van bemesten, grondbewerken, grondverzorging, grondverzet tot
zaaien, poten en oogsten). Ook wordt (klein) grondverzetmateriaal verhuurd. In 1966 is
Loonbedrijf Wassink opgericht. Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn diverse opstallen
aanwezig. De locatie is overwegend verhard met klinkers.
Uit historische topografische kaarten (topotijdreis.nl) is op te maken dat de locatie rond
1955 is gebouwd. Voor die tijd was de locatie braakliggend en vermoedelijk agrarisch in
gebruik (zie onderstaande figuren; met blauw is de globale positie van de onderzoekslocatie
opgenomen).

Figuur 1: topografische kaart 1950

Figuur 2: topografische kaart 1976

De algemene gegevens van de locatie zijn opgenomen in tabel 2.1. In bijlage 1 zijn de
topografische ligging van de onderzochte locatie, de kadastrale gegevens en een
situatieschets opgenomen.
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Tabel 2.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie
Algemene gegevens onderzoekslocatie
Eigenaar/gebruiker:
Loonbedrijf Wassink
Huidige functie/gebruik:
Bedrijfsterrein
Bebouwing:
Aanwezig (opslagloods en werktuigenberging)
Verharding:
Hoofdzakelijk klinkers, ook deels stelcon
Kadastrale aanduiding:
Gemeente Denekamp, Sectie L, Nummers 1262, 1449, 1450
Oppervlakte onderzoekslocatie:
Ca. 1.150 m2

2.3

Toekomstig gebruik

De huidige bedrijfsactiviteiten zullen worden uitgebreid. Daartoe zal een deel van de
bestaande opslagloods gesloopt worden, waarna een nieuwe werktuigenberging wordt
(uit)gebouwd. De bestaande werktuigenberging zal tevens worden uitgebreid.

2.4

Belendende percelen

De onderzoekslocatie is gelegen in agrarisch gebied. Het perceel wordt dan ook aan alle
zijden omringd door agrarische percelen en infrastructuur.
Er is geen reden om aan te nemen dat activiteiten in de nabijheid van de locatie hebben
geleid tot bodemverontreiniging en daarmee tot aantasting van de bodemkwaliteit op de
onderzoekslocatie.

2.5

Resultaten eerder uitgevoerd bodemonderzoek

De gemeente Dinkelland heeft aangegeven dat op de onderzoekslocatie in het verleden een
drietal bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Twee van deze onderzoeken zijn door Geofoxx
(destijds: Geofox) uitgevoerd in 1995 en 1996. Vanwege de ouderdom van deze
rapportages, zijn deze niet meer in het archief aanwezig. Wie het derde onderzoek heeft
uitgevoerd (en wanneer) is niet bekend.
De gemeente geeft aan dat op het perceel een verontreiniging met minerale olieproducten
aanwezig is/was. Of deze gesaneerd is, is bij de gemeente niet bekend.
Verwacht wordt dat bovenstaande betrekking heeft op het direct ten (zuid)westen gelegen
perceel (Hoofdstraat 7) en niet op de huidige onderzoekslocatie.

2.6

Bodemopbouw en geohydrologie

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de
grondwaterkaart van Nederland, kaartbladen 28 oost en 29 (DGV-TNO, maart 1974) en de
Geologische (overzichts)kaart van Nederland, Rijks Geologische Dienst.
Regionaal
De locatie bevindt zich in een van origine glaciaal dal (Dinkeldal) met een slecht doorlatende
ondergrond van keileem. Het dal is in de voorlaatste ijstijd opgevuld met
smeltwaterafzettingen en dekzand, behorend tot de formatie van Boxtel. De formatie is
opgebouwd uit matig fijn tot (matig grindhoudend) grof zand, leem en veen. Het bovenste
deel van de Formatie van Boxtel bestaat uit dekzand (overwegend matig fijn zand). Ter
plaatse van het Dinkeldal wordt de Formatie van Boxtel bedekt door de Formatie van
Singraven (kleiig zand, zandige klei, klei en veen). Daar waar de formatie bestaat uit matig
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fijne tot grofzandige en grindige pakketten is de doorlatendheid hoog. Lokale inschakelingen
van leem of veen kunnen de doorlatendheid echter sterk verminderen.

Tabel 2.2: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw
Pakket
1e WVP (formatie van Boxtel,
Drenthe en Eemformatie)

Diepte
(m -mv.)
0 - 30 á 70

Samenstelling
Uiterst fijne slibhoudende zanden tot matig grof zand

De hydrologische basis (Tertiair) bevindt zich in en rondom Denekamp op een diepte
variërend van 30 tot 70 m -mv. (toenemend in diepte in noordoostelijke richting). Hiermee
samenhangend varieert ook het doorlaatvermogen van de bodem. De kD-waarde wordt
ingeschat op 250 á 500 m²/dag. Dit komt neer op een gemiddelde doorlatendheid van 7 á 8
m/dag.
In het eerste watervoerend pakket (WVP) stroomt het grondwater in noordwestelijke
richting. De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Het
dichtstbijzijnde waterwingebied is het waterwingebied nabij Weerselo, op ongeveer 10
kilometer ten zuidwesten van de locatie.
Lokaal
Voor de lokale bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 3.2.

2.7

Financieel / juridische aspecten

Juridische / financiële aspecten zijn met name aan de orde als sprake is van een potentieel
geval van ernstige bodemverontreiniging, of indien sprake is van een verontreiniging die
ontstaan is na 1 januari 1987. Voor de (historische) eigendomssituatie wordt verwezen naar
paragraaf 2.2. Verdere uitwerking van de juridisch / financiële aspecten wordt gezien de
aanleiding van het onderzoek niet noodzakelijk geacht.

2.8

Onderzoeksopzet

Er geen reden om aan te nemen dat activiteiten op en in de nabijheid van de locatie hebben
geleid tot bodemverontreiniging en daarmee tot aantasting van de bodemkwaliteit op de
onderzoekslocatie. Derhalve is, uit de NEN57403 gekozen voor de onderzoeksstrategie voor
een milieuhygiënische onverdachte locatie (ONV).
Zekerheidshalve zal, vanwege de uitkomsten van het vooronderzoek (zie paragraaf 2.5), bij
de uitvoering van het onderzoek nadrukkelijk gekeken worden naar de aanwezigheid van
olieproducten in de bodem.
Aangezien de twee ontwikkellocaties zeer dicht bij elkaar liggen, worden deze als één
onderzoekslocatie beschouwd.
Voor een overzicht van de werkzaamheden en analyses wordt verwezen naar paragraaf 3.2.

3

NEN5740 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (januari 2009)
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3

Werkzaamheden, resultaten en
interpretatie

3.1

Kwaliteit

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en kwaliteitseisen
zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch bodem en
waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer,
nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek" (kortweg:
BRL SIKB 2000) en
• Protocol 2001 versie 3.2 d.d. 12-12-2013 (Plaatsen van handboringen en
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen);
• Protocol 2002 versie 4 d.d. 12-12-2013 (Het nemen van grondwatermonsters).
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een
onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium.
Een algemene toelichting op de werkwijze bij het verrichten van boringen, het plaatsen van
peilbuizen en het bemonsteren van de grond en het grondwater is weergegeven in bijlage 5.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de geregistreerde veldmedewerkers de heer R.
Stegink (protocol 2001) en de heer R. Blokhuis (protocol 2002).

3.2

Werkzaamheden

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de
verrichte analyses.

Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden
(Deel)locatie
hele locatie
(ca. 1.150 m2)

Veldwerk
ondiepe
boringen1
6

diepe
boringen1
1

pb2
1

Analyses
grond

grondwater

2 x standaardpakket
grond3

1 x standaardpakket
grondwater4

Toelichting tabel 1:
1
: ondiepe boringen in principe tot 0,5 m-mv, diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van
1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. Indien zintuiglijke waarnemingen hiertoe aanleiding geven,
wordt van deze diepte afgeweken;
2
: boringen afgewerkt met peilbuizen;
3
: standaardpakket grond: bepaling van percentages droge stof, organische stof en lutum, en analyse op
barium, zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK 10), polychloorbifenylen (som-PCB) en minerale olie;
4
: standaardpakket grondwater: analyse op barium, zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen,
ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
(vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen,
som-1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, somdichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen (per) en bromoform.
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Het verrichten van de boringen, het plaatsen van de peilbuis en de bemonstering van de
grond heeft plaatsgevonden op 20 juli 2017. Het grondwater is bemonsterd op 27 juli 2017.
De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen
bodemopbouw), beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch
onderzoek bemonsterd. Een grondmonster heeft betrekking op een maximaal bodemtraject
van 0,5 meter. Indien bij een boring meerdere grondmonsters zijn genomen, is met een
toenemende diepte de codering 1, 2, 3, enz. aan het monsternummer toegevoegd.
Voorafgaand aan de bemonstering van het grondwater is de diepte van de grondwaterspiegel
bepaald en zijn de zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (Ec) en de troebelheid van
het grondwater vastgesteld.
De situering van de boorpunten en peilbuis is weergegeven in bijlage 1.3.

3.3

Resultaten veldonderzoek

In de boorstaten (bijlage 2) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein
weergegeven. Een globale beschrijving is opgenomen in tabel 3.2.

Tabel 3.2: Lokale bodemopbouw
Diepte
(m-mv)
0,0 – 1,6
1,6 – 2,3
2,3 – 3,1

Bodemsamenstelling

Opmerkingen

Matig fijn, zwak siltig zand
Zwak zandig fijn grind
Matig fijn, zwak siltig zand

-

Bij het zintuiglijk onderzoek zijn in de bodem geen bodemvreemde materialen aangetroffen.
Ook zijn zintuiglijk geen olieproducten waargenomen. Er zijn voor zover zintuiglijk
waarneembaar geen asbestverdachte materialen op of in de bodem aangetroffen.
De resultaten van de metingen aan het grondwater zijn opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Meetgegevens grondwater
Peilbuis
nr.
1
gws
pH
Ec

gws
(cm-mv)
139

pH
7,41

Ec
(µS/cm)
1545

Troebelheid
(NTU)
154

Opmerkingen
De gemeten waarden geven geen
aanleiding om een verontreiniging in de
bodem te verwachten

= grondwaterstand
= zuurgraad
= elektrische geleidbaarheid

Op basis van de verzamelde (veld)informatie heeft een selectie plaatsgevonden van de te
analyseren grond- en grondwatermonsters. Een overzicht van de uitgevoerde analyses is
weergegeven in de tabellen 3.4 (grond) en 3.5 (grondwater).
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Tabel 3.4: Monsterselectie en analyses grondmonsters
(Meng)monster

Samenstelling

MM1 bg
MM2 og

1-1, 2-2, 3-2, 5-1, 8-1
1-3, 1-4, 7-2, 7-3

Traject
(in m-mv)
0,0-0,5
0,5-1,5

Analyse
Standaardpakket grond

Tabel 3.5: Monsterselectie en analyses grondwatermonsters
Monster

Peilbuis

1-1-1

1

3.4

Filtertraject
(in m-mv)
2,0-3,0

Analyse
Standaardpakket grondwater

Resultaten laboratoriumonderzoek

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van ALcontrol te
Hoogvliet. De analyseresultaten zijn getoetst aan het referentiekader van het Besluit
bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr. 16675). In
het Besluit bodemkwaliteit wordt de achtergrondwaarde voor grond en in de Circulaire
worden de streefwaarde (S) voor grondwater en de interventiewaarde (I) voor grond en
grondwater onderscheiden.
In de tabellen 3.6 en 3.7 is een samenvatting van de analyseresultaten van respectievelijk de
grond- en grondwatermonsters opgenomen. Kopieën van de analysecertificaten zijn
opgenomen in bijlage 3. Een volledig overzicht van de toetsingsresultaten is opgenomen in
bijlage 4.

Tabel 3.6: Toetsingsresultaten grond
(Meng)monster
(traject in m-mv)
MM1 bg (0,0-0,5)
MM2 og (0,5-1,5)

Stof
minerale olie
<
*

overige parameters
<
<

Tabel 3.7: Toetsingsresultaten grondwater
Monster
(filterstelling)
1 (2,0-3,0)

Stof
barium
*

koper
*

nikkel
*

naftaleen
*

overige parameters
<

Toelichting bij de tabellen 3.6 en 3.7:
<
= gehalte/concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/streefwaarde;
*
= gehalte/concentratie is groter dan achtergrondwaarde/streefwaarde;
**
= gehalte/concentratie is groter dan de tussenwaarde;
***
= gehalte/concentratie is groter dan de interventiewaarde.
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3.5

Interpretatie resultaten

Grond
Bij het zintuiglijk onderzoek zijn in de bodem geen bodemvreemde materialen aangetroffen.
In het mengmonster van de bovengrond (MM1 bg) is geen van de geanalyseerde parameters
in een gehalte boven de achtergrondwaarde aangetoond.
In het mengmonster van de ondergrond (MM2 og) is minerale olie in een licht verhoogd
gehalte (ten opzichte van de achtergrondwaarde) aangetoond. De exacte oorzaak voor dit
licht verhoogde gehalte aan minerale olie is niet bekend. Mogelijk dat dit gehalte gerelateerd
is aan de tijdens voorgaand onderzoek aangetoonde olieverontreiniging, maar gezien het feit
dat hier weinig informatie over bekend is, kan dit niet met zekerheid worden gezegd.
Verwacht wordt dat dit een andere oorzaak heeft.
Grondwater
De zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (EC) van het grondwatermonster wijken niet
af van de gemiddelde waarden voor een soortgelijke bodem.
In het grondwater zijn barium, koper, nikkel en naftaleen in licht verhoogde concentraties
aangetoond (overschrijding van de streefwaarden).
De licht verhoogde concentraties aan barium, koper en nikkel zijn vermoedelijk van
natuurlijke oorsprong (verhoogde achtergrondconcentratie). De exacte oorzaak voor de (zeer)
licht verhoogde concentratie aan naftaleen is niet bekend.
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4

Conclusies

In de bovengrond zijn geen verontreinigingen aangetoond.
In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. De exacte
oorzaak voor dit licht verhoogde gehalte aan minerale olie is niet bekend.
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan enkele zware metalen en naftaleen
aangetoond. De concentraties zware metalen kennen vermoedelijk een natuurlijke oorsprong.
De oorzaak voor de licht verhoogde concentratie aan naftaleen is niet bekend.
De hypothese van het verkennend onderzoek (onverdacht terrein) dient, vanwege het
aangetoonde gehalte/concentratie, formeel te worden verworpen. De verzamelde gegevens
worden echter voldoende geacht om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de
chemische kwaliteit van de bodem.
Het aangetoonde gehalte (ondergrond) en concentratie (grondwater) zijn dusdanig gering, dat
dit geen consequenties heeft voor het toekomstig gebruik en de afgifte van een
omgevingsvergunning (onderdeel bouw). Het terrein(deel) is vanuit milieuhygiënisch oogpunt
geschikt voor het voorgenomen gebruik.
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd om een indicatie te krijgen omtrent de
eventuele aanwezigheid van milieuvreemde stoffen in de bodem. Op basis van de resultaten
van het verkennend bodemonderzoek kan geen bindende uitspraak gedaan worden over de
hergebruiksmogelijkheden van eventueel vrijkomende grond op de onderzoekslocatie.

Disclaimer
Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare
technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na.
Het blijft mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond of grondwater. Deze
afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar komt bij
dat onderzoek naar de bodem een momentopname is. Verandering van grond en grondwater o.a. als gevolg
van het bodemgebruik kan na het onderzoek plaatsvinden. Geofoxx is niet aansprakelijk voor schade die
voortkomt uit bovengenoemde aspecten.
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Bijlage 1: Situatietekeningen
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 20170986/PAMU
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1034

0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 juli 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

25 m

125 m

Schaal 1:2500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

DENEKAMP
L
1450

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: 20170986/PAMU

0m

125 m

625 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object DENEKAMP L 1450
Hoofdstraat , LATTROP-BREKLENKAMP
CC-BY Kadaster.

Schaal 1: 12500

Legenda
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Bijlage 2: Boorstaten

projectnummer

datum

20170986/PAMU

augustus 2017

Bijlagen

Boring: 1
Datum:

Boring: 2
20-07-2017

0

Datum:
0

klinker

8

Edelmanboor

1
30

2
50

1

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkerbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donker
zwartbruin, Edelmanboor

20-07-2017

0

0

klinker

8

Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

2
50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak roesthoudend, licht
groengrijs, Edelmanboor

3

100
110

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor

4
150
160

Grind, fijn, zwak zandig, matig
roesthoudend, licht oranjegrijs,
Edelmanboor

5
200

200

Grind, fijn, zwak zandig, matig
roesthoudend, licht oranjegrijs,
Zuigerboor handmatig
230

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Zuigerboor handmatig
250

300
310

Boring: 3
Datum:

Boring: 4
20-07-2017

0

1

Datum:
klinker

8

Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

1

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
roesthoudend, donker
oranjebruin, Edelmanboor

2

2
50

50

Boring: 5
Datum:

20-07-2017

0

0

50

0

klinker

8

Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, matig
roesthoudend, licht oranjebruin,
Edelmanboor

0

klinker

8

Edelmanboor

Boring: 6
20-07-2017

0

Datum:
0

klinker

8

Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

1
50

50

20-07-2017

0

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

1
50

50

getekend volgens NEN 5104
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Boring: 7
Datum:

Boring: 8
20-07-2017

0

Datum:
0

klinker

8

Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig,
zwak roesthoudend, lichtbeige,
Edelmanboor

1
50

50

2
70

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk roesthoudend, donker
bruinoranje, Edelmanboor

20-07-2017
0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donker
zwartbruin, Edelmanboor

1

50

akker

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor
100

3

150

150

getekend volgens NEN 5104
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Bijlage 3: Analyseresultaten
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Analyserapport
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Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienummer

Blad 1 van 8

: Hoofdstraat 7a te lattrop
: 20170986
: 12585015, versienummer: 1
: X453GSTL

Rotterdam, 25-07-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20170986. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Orderdatum
20-07-2017
Startdatum
20-07-2017
Rapportagedatum 25-07-2017

20170986
- 1

12585015

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

MM1 bg MM1 bg 1 (8-30) 2 (20-50) 3 (20-50) 5 (8-50) 8 (0-50)
MM2 og MM2 og 1 (50-100) 1 (110-150) 7 (50-70) 7 (100-150)

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

90.2
<1
geen

88.4
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

1.3

0.9

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

3.6

4.7

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

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

21
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
<0.01
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
<0.01
chryseen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
<0.01
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.07
(0.7 factor)

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds
som PCB (7) (0.7 factor)
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S
S

001

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)

1)

002

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)

1)

MINERALE OLIE

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

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

MM1 bg MM1 bg 1 (8-30) 2 (20-50) 3 (20-50) 5 (8-50) 8 (0-50)
MM2 og MM2 og 1 (50-100) 1 (110-150) 7 (50-70) 7 (100-150)

Analyse

Eenheid

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

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

Q

S

001
<5
<5
10
8
<20

002
<5
25
5
6
40

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
20-07-2017
Startdatum
20-07-2017
Rapportagedatum 25-07-2017

Monster beschrijvingen

001

*

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

002

*

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

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Grond (AS3000)

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001

Y6537153
Y6537134

20-07-2017
20-07-2017

20-07-2017
20-07-2017

ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
002
002
002
002

Y6537026
Y6537158
Y6537138
Y6537141
Y6537140
Y6537156
Y6536863

20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017

20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Orderdatum
20-07-2017
Startdatum
20-07-2017
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Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

MM1 bgMM1 bg 1 (8-30) 2 (20-50) 3 (20-50) 5 (8-50) 8 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Orderdatum
20-07-2017
Startdatum
20-07-2017
Rapportagedatum 25-07-2017

Monsternummer:

002

Monster beschrijvingen

MM2 ogMM2 og 1 (50-100) 1 (110-150) 7 (50-70) 7 (100-150)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Rotterdam, 03-08-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20170986. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

1-1-1 1 (200-300)

Analyse

Eenheid

Q

001

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

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

S
S
S
S
S
S
S
S
S

110
<0.20
2.3
20
<0.05
<2.0
2.8
16
<10

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

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

<0.2
0.64
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

1)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
0.06
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S
tribroommethaan
µg/l
S

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

1)

1)

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

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

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

1-1-1 1 (200-300)

Analyse

Eenheid

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

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q

S

001

<25
<25
<25
<25
<50

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

001

*

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

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium

Grondwater (AS3000)

kobalt

Grondwater (AS3000)

koper

Grondwater (AS3000)

kwik

Grondwater (AS3000)

lood

Grondwater (AS3000)

molybdeen

Grondwater (AS3000)

nikkel

Grondwater (AS3000)

zink

Grondwater (AS3000)

benzeen

Grondwater (AS3000)

tolueen

Grondwater (AS3000)

ethylbenzeen

Grondwater (AS3000)

o-xyleen

Grondwater (AS3000)

p- en m-xyleen

Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

styreen

Grondwater (AS3000)

naftaleen

Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

Grondwater (AS3000)

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

1,1-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,3-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

som dichloorpropanen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

tetrachlooretheen

Grondwater (AS3000)

tetrachloormethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,1-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,2-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

trichlooretheen

Grondwater (AS3000)

chloroform

Grondwater (AS3000)

vinylchloride

Grondwater (AS3000)

tribroommethaan

Grondwater (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

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

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001

B1681220
G6352095
G6352088

27-07-2017
27-07-2017
27-07-2017

27-07-2017
27-07-2017
27-07-2017

ALC204
ALC236
ALC236
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Bijlage 4: Toetsingscriteria en -tabellen

projectnummer

datum

20170986/PAMU

augustus 2017

Bijlagen

Verkennend bodemonderzoek

Hoofdstraat 7a te Lattrop

Inleiding
De mate van verontreiniging van grond en grondwater wordt vastgesteld door de
gehalten/concentraties aan verontreinigende stoffen in de monsters van grond en
grondwater te toetsen aan de norm die is vastgesteld door het ministerie van VROM. Dit
betreft de circulaire "Bodemsanering 2013" (Staatscourant 2013 nr 16675)., die een
onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb). In de Circulaire wordt verwezen
naar het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit (RBK) ten aanzien van de
Achtergrondwaarden voor grond. Hierin worden de volgende toetsingswaarden
onderscheiden:
§
§

Grond: Achtergrondwaarden en Interventiewaarden
Grondwater: Streefwaarden en Interventiewaarden

Toelichting normenstelsel
Achtergrondwaarden (AW) & Streefwaarden (S)
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen
zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn
belast door lokale verontreinigingbronnen. De streefwaarden voor grondwater zijn gebaseerd
op de bescherming van de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van
Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De achtergrondwaarden en streefwaarden
betreffen het concentratieniveau waarop of waaronder grond en/of grondwater als niet
verontreinigd wordt beschouwd.
Interventiewaarde (I)
De interventiewaarde is het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en
grondwater waarboven een ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Boven deze waarde is er mogelijk sprake van
een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Tussenwaarde (T)
Het concentratieniveau waarboven aanvullend onderzoek noodzakelijk of gewenst is om vast
te kunnen stellen of sprake is van een "geval van ernstige bodemverontreiniging". De
tussenwaarde is gedefinieerd als het gemiddelde van AW- en I-waarde (grond) danwel de Sen I-waarde (grondwater).
NB: Toetsingswaarden
De interventiewaarden voor grond zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op een
standaardbodem met een lutum percentage van 25% en een organisch stof percentage van
10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten
middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem.
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Voor een aantal stoffen zijn nog geen achtergrond-, streef- en interventiewaarden opgesteld,
omdat nog geen meet- en analysevoorschriften zijn vastgesteld, of omdat nog onvoldoende
ecotoxicologische gegevens beschikbaar zijn om betrouwbare waarden vast te stellen. De
wel beschikbare indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid en mogen dan
ook niet op dezelfde wijze worden gehanteerd om uitspraken te doen over gevallen van al
dan niet ernstige bodemverontreiniging. In bepaalde gevallen kan het bijvoorbeeld nodig zijn
aanvullend onderzoek te doen naar de risico's van de betreffende stof.
Niet genormeerde stoffen
Stoffen waarvoor geen normen zijn opgesteld worden aangeduid als ‘niet-genormeerde
stoffen’. Ook bij deze stoffen kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging
en/of saneringsurgentie. De circulaire geeft een richtlijn die bij het aantreffen van nietgenormeerde stoffen kan worden gevolgd.

projectnummer

datum

20170986/PAMU

augustus 2017

Bijlagen

Verkennend bodemonderzoek
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Bouwen op verontreinigde grond
De Model Bouwverordening is gebaseerd op de Woningwet. De Bouwverordening stelt dat
op verontreinigde grond niet mag worden gebouwd. Dit betekent dat het bevoegd gezag in
principe een omgevingsvergunning onderdeel bouw kan weigeren, indien in de grond of het
grondwater een stof is aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde.
Wanneer Saneren?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform
de zorgplicht in de Wet bodembescherming te worden gesaneerd. Bij zogeheten oude
gevallen (veroorzaakt vóór 1987) dienen in principe alle ernstige gevallen van
bodemverontreiniging (d.w.z. minimaal een bodemvolume van 25 m3 grond c.q. 100 m3
grondwater verontreinigd in een concentratie boven de interventiewaarde) op termijn
gesaneerd te worden. Het tijdstip waarop dit moet gebeuren hangt af van de
spoedeisendheid. De spoedeisendheid van sanering wordt bepaald door de onaanvaardbare
risico's die aanwezig zijn voor mensen en ecosystemen alsmede de verspreidingsrisico's.
Deze risico's hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld
wonen of bedrijfsmatig), en met zaken als de bodemopbouw ter plaatse (bijvoorbeeld
grondsoort en grondwaterstroming).
Verder kan onder andere de noodzaak tot het nemen van sanerende maatregelen ontstaan bij
functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van het terrein. Ook kan door een koper of
een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.
Beleid voor hergebruik grond
Om de hergebruiksmogelijkheden van grond te kunnen bepalen is een onderzoek conform het
Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk. Bij een dergelijk onderzoek wordt de vrijkomende grond,
op basis van de gemeten gehalten, ingedeeld in ‘klassen’ (klasse ‘altijd toepasbaar’, klasse
‘wonen’, klasse ‘industrie’ of klasse ‘niet toepasbaar’).
In onderstaande figuur is deze klasseverdeling schematisch weergegeven. Tevens blijkt
hieruit dat hier het Besluit Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering samenkomen.
Max.
waarde
klasse
wonen

Achtergrondwaarde

Altijd
toepasbaar

Klasse wonen

Max. waarde
klasse
industrie

Klasse
industrie

Niet toepasbaar

Nooit
toepasbaar

Ruimte voor lokale maximale waarden
Achtergrondwaarde

Interventiewaarde
(droge) bodem
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Bijlagen

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 25-07-2017 - 16:14)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

20170986
20170986
Hoofdstraat 7a te lattrop
Hoofdstraat 7a te lattrop
MM1 bg
MM2 og
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

Eenheid AR

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

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

BT
90,2

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

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

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

Monstercode
12585015-001
12585015-002

AR

BT

BC
88,4

1,3

88,4
<1
Geen
0,9

3,6

3,6

4,7

4,7

<20
<0,2
<1,5
<5
<0,05
<10
<0,5
<3
<20

45,2
0,235
3,14
6,86
0,049
10,7
0,35
5,4
30,7

-<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

21
<0,2
<1,5
<5
<0,05
<10
<0,5
<3
<20

60,8
0,231
2,85
6,62
0,0482
10,5
0,35
5
29,2

-<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,07

<=AW

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,07

0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,07

<=AW

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
24,5

<=AW

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4,9

17,5
17,5
50
40
70

----<=AW

<5
25
5
6
40

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg
<0,01
fenantreen
mg/kg
<0,01
antraceen
mg/kg
<0,01
fluoranteen
mg/kg
<0,01
benzo(a)antraceen
mg/kg
<0,01
chryseen
mg/kg
<0,01
benzo(k)fluoranteen
mg/kg
<0,01
benzo(a)pyreen
mg/kg
<0,01
benzo(ghi)peryleen
mg/kg
<0,01
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg
<0,01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg
0,07
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som PCB (7) (0.7 factor)

BC

90,2
<1
Geen
1,3

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4,9
<5
<5
10
8
<20

Monsteromschrijving
MM1 bg MM1 bg 1 (8-30) 2 (20-50) 3 (20-50) 5 (8-50) 8 (0-50)
MM2 og MM2 og 1 (50-100) 1 (110-150) 7 (50-70) 7 (100-150)

0,9

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
24,5

<=AW

17,5
125
25
30
200

----IN

Legenda
Verklaring kolommen
AR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO
Wonen
IN
Industrie
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^
Enkele parameters ontbreken in de som
>IND
Groter dan industrie
Kleur informatie
Rood
> Interventiewaarde
Roze
> Industrie
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Klasse B (monsterniveau)
Blauw >= Achtergrond waarde

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 21-08-2017 - 13:36)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

20170986
Hoofdstraat 7a te lattrop
1-1-1
Grondwater (AS3000)
Overschrijding Streefwaarde

Analyse

Eenheid AR

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

110
<0,20
2,3
20
<0,05
<2,0
2,8
16
<10

110
0,14
2,3
20
0,035
1,4
2,8
16
7

>S
<=S
<=S
>S
<=S
<=S
<=S
>S
<=S

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

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

<0,2
0,64
<0,2
<0,1
<0,2
0,21
<0,2

0,14
0,64
0,14
0,07
0,14
0,21
0,14

<=S
<=S
<=S
<=S
<=S

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
ug/l
0,06

0,06

>S

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
ug/l
1,2-dichloorethaan
ug/l
1,1-dichlooretheen
ug/l
cis-1,2-dichlooretheen
ug/l
trans-1,2-dichlooretheen
ug/l
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l
dichloormethaan
ug/l
1,1-dichloorpropaan
ug/l
1,2-dichloorpropaan
ug/l
1,3-dichloorpropaan
ug/l
som dichloorpropanen (0.7 factor)
ug/l
tetrachlooretheen
ug/l
tetrachloormethaan
ug/l
1,1,1-trichloorethaan
ug/l
1,1,2-trichloorethaan
ug/l
trichlooretheen
ug/l
chloroform
ug/l
vinylchloride
ug/l
tribroommethaan
ug/l

0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42
0,07
0,07
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14

<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
---

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

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
12590185-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

Monstercode
12590185-001

Monsteromschrijving
1-1-1 1 (200-300)

BT

<0,2
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
0,14
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,42
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<25
<25
<25
<25
<50

BC

17,5
17,5
17,5
17,5
35

----<=S

Eenheid BT

BC

1.27
ug/l
^-DIMSLS 0.000857

Legenda
Verklaring kolommen
AR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S
Groter dan de streefwaarde
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^
Enkele parameters ontbreken in de som
Kleur informatie
Rood > Interventiewaarde
Blauw > streefwaarde
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Bijlage 5: Toelichting bodemonderzoek
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Algemeen
In deze bijlage zijn de technische handelingen die worden verricht bij milieukundig bodemonderzoek in het algemeen, beschreven en toegelicht. De veldwerkzaamheden worden
uitgevoerd conform een intern kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO-9001 en de VCA**
normen (VeiligheidsChecklistAannemers). Dit kwaliteitssysteem is gebaseerd op de
voorschriften die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de volgende documenten
van het ministerie van VROM: de "NEN 5740, Bodem – Landbodem – Strategie voor het
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit
van bodem en grond" (NNI, januari 2009; ICS 13.080.05), de NTA5755 (Bodem –
Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en
omvang van bodemverontreiniging, juli 2010).
Het laboratoriumonderzoek is conform de normen uit de NEN 5740 of volgens gelijkwaardige
methoden uitgevoerd.
Boorwerkzaamheden en bemonstering
Grond
Meestal worden boringen handmatig verricht met een zogenaamde edelmanboor. In andere
gevallen wordt gebruik gemaakt van een guts, een zuigerboor of een pulsboor. In beton- of
asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de onderliggende bodem
te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden
uitgevoerd met een puinboor, een slagguts, een ramguts of een mechanische boorstelling.
Grondwater
In een boorgat kan een peilbuis worden geplaatst om grondwatermonsters te nemen.
Peilbuizen zijn kunststof buizen die over een lengte van (meestal) één meter zijn
geperforeerd. Het geperforeerde gedeelte (filter) wordt voorzien van een filterkous om
inspoeling van fijn bodemmateriaal te voorkomen.
Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis afgepompt,
direct na plaatsing en voorafgaand aan de monstername. Monstername vindt plaats na
minimaal een week standtijd. Voor het afpompen en bemonsteren van het grondwater wordt
gebruik gemaakt van een slangenpomp. Per peilbuis wordt het grondwater met een schoon
stuk (siliconen)slang bemonsterd om contaminatie uit te sluiten. De grondwatermonsters
worden gekoeld bewaard in luchtdicht afgesloten glazen flessen met kunststof schroefdop.
Zintuiglijk onderzoek
In het veld worden grond en grondwater zintuiglijk onderzocht. Het zintuiglijk onderzoek is te
splitsen in:
§
lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden
geclassificeerd.
§
onderzoek naar verontreiniging, waarbij zintuiglijk waarneembare afwijkingen in of
aan het bodemmateriaal worden beschreven1).
1)

Bij olieproducten wordt gebruik gemaakt van de 'oliepan-methode'. Daarbij wordt
de grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op
het water is een teken dat er olieachtige stoffen in de grond aanwezig kunnen zijn.
Eventueel worden PID-metingen uitgevoerd (alleen als specifiek in rapport vermeld).
Met behulp van de PID-meter kan de hoeveelheid ioniseerbare vluchtige
bestanddelen in de opgeboorde grond worden bepaald.

Mede op basis van de resultaten van het zintuiglijk onderzoek wordt beslist welke monsters
op welke chemische stoffen worden geanalyseerd.
Stromingsrichting grondwater en doorlaatbaarheid van de bodem
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Via een waterpassing kan de lokale stromingsrichting van het grondwater worden bepaald.
Met de gegevens van een waterpassing kan een inschatting worden gemaakt van het
verspreidingspatroon van een verontreiniging in het grondwater.
Bij een waterpassing wordt het grondwaterpeil in meerdere peilbuizen bepaald ten opzichte
van een vast punt op het terrein. Hieruit volgt of er sprake is van een eenduidige
grondwaterstromingsrichting, en hoe sterk deze stroming is.
Via een zogenaamde doorlaatbaarheidstest kan de waterdoorlaatbaarheid van de grond onder
de grondwaterspiegel worden vastgesteld. Bepaald wordt hoe snel een boorgat weer wordt
gevuld met toestromend grondwater, nadat het gat is leeggepompt. Het resultaat van de
test geeft, samen met de algemene geohydrologische informatie over de onderzoekslocatie
een indicatie van de hoeveelheid grondwater dat zal toestromen bij ontgraving van een
verontreiniging of bij een grondwatersanering.
Chemisch onderzoek
Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen
geen afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van
maximaal tien monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om
zoveel mogelijk informatie te verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico
hierbij is dat in het mengmonster een verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet
duidelijk is of alle monsters in dezelfde mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele
monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een dergelijke situatie optreedt, dan worden
in principe de individuele monsters waaruit dat mengmonster was samengesteld,
geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de verontreiniging
is verdeeld over de monsters.
Indien er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en
minimaal één grondwatermonster geanalyseerd op een breed pakket aan stoffen. Deze
stoffen zijn opgenomen in de zogeheten standaard-pakketten voor grond en grondwater.
Indien er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende
stoffen het gaat, worden de betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het
algemeen worden monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn
beoordeeld, niet gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene
afwijkende laag wordt aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag.
Grondwatermonsters worden in principe nooit gemengd.
Het laboratoriumonderzoek zal worden uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitswaarborg
door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. Op de kopieën
van de certificaten in bijlage 3 is te zien door welk laboratorium de analyses in dit onderzoek
zijn verricht.
Afkortingen en begrippen
m-gws meter beneden de grondwaterspiegel
m-mv
meter beneden maaiveld
NEN 5740:
NEderlandse Norm 5740, ICS 13.080.05, januari 2009. Door het Nederlands Normalisatieinstituut opgestelde richtlijnen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. In
de NEN 5740 wordt verwezen naar door het Nederlands Normalisatie-instituut opgestelde
richtlijnen voor de technische uitvoering van werkzaamheden in het veld en in het
laboratorium.
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Bijlage 6: Foto’s
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Bijlage 7: Kopieën historisch onderzoek
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.
De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.
In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.
De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/bodem/bodem/uitleg-gebruik/.
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 425 24 23.

Locatie: Hoofdstraat 7
Locatie
Hoofdstraat 7 7635LJ Lattrop-Breklenkamp

Adres
Locatiecode

AA014900359

Locatienaam

Hoofdstraat 7

Plaats

Dinkelland

Locatiecode bevoegd gezag WBB

OV014900359

Status
Voldoende onderzocht

Vervolg WBB

Niet ernstig

Beoordeling

Status rapporten

Beschikking

Status besluiten

Status asbest
Ja

Is van voor 1987

Overijssel

Eigenaar

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Type

Naam

Auteur

Referentie

Nader onderzoek

Hoofdstraat 7

Geofox

50561

Nul- of eindsituatieonderzoek

Hoofdstraat 7

Geofox

50560

Verkennend onderzoek NEN 5740

Hoofdstraat 7

ACMAA

A200303

Verontreinigende activiteiten
Activiteit

Start

Einde

Vervallen

Benoemd

Verontreinigd

Spoed

benzinepompinstallatie

1968

9999

Nee

bestrijdingsmiddelenopslagplaats

1994

8888

Nee

Nee

dieseltank (bovengronds)

9999

8888

Nee

Nee

loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw

1982

8888

>I

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort
Zorgstatus
Uiterste start
Werkelijke start
Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien je fouten of onvolkomenheden in de
rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

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

Pagina 7 van 7

-

11-07-2017

Verkennend bodemonderzoek

Hoofdstraat 7a te Lattrop

Bijlage 8: Onafhankelijkheidsverklaring
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Geachte heer/mevrouw I. Scharenborg-Lesker,
U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan uitbreiding loon- en grondverzet bedrijf Wassink
Breklenkamp BV door gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen
heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het watertoetsproces moet worden doorlopen. Naar aanleiding van deze
digitale toets dient u zelf contact op te nemen met het waterschap Vechtstromen via tel.nr. 088-2203333.
Watertoetsproces:
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele
proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is
geformuleerd.
Waterparagraaf:
In de waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd
worden beschreven. Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen.
Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in:
- criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze;
- criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die, voor zover van toepassing, in de waterparagraaf moeten worden
meegenomen:
- Veiligheid - Waarborgen veiligheidsniveau
- Wateroverlast - Voorkomen en/of reduceren van wateroverlast. Vergroten veerkracht watersysteem
- Verwerking hemelwater - Vasthouden, bergen, afvoeren
- Riolering - Voorkomen van het ontstaan van afvalwater. Afvalwater afvoeren naar de rwzi
- Watervoorziening - Afstemmen op de toegekende functie
- Volksgezondheid - Minimaliseren risico op watergerelateerde ziekten en plagen
- Bodemdaling (veengebieden) - Tegengaan bodemdaling en reductie functiegeschiktheid
- Grondwateroverlast - Het tegengaan van grondwateroverlast
- Oppervlaktewaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur en afstemming KRW
- Grondwaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur
- Verdroging - Bescherming karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden
- Natte natuur - Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur
Voornoemde thema's hebben niet alleen betrekking op het plangebied, maar ook op de omgeving van het plangebied.
Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden.
Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een deelstroomgebied waterneutraal te houden. Wateraspecten die niet
ruimtelijk relevant zijn, kunnen in het proces van de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld worden. Dit houdt in dat als
iets met een specifiek instrument geregeld kan worden, het niet met een ruimtelijk plan geregeld mag worden. Belangrijke
regelstellende instrumenten zijn, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, peilbesluit, gemeentelijke verordening etc.
Uitgangspunten waterschap Vechtstromen:
Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principe onderstaande beleidsregels. Deze dienen voor het plangebied
specifiek uitgewerkt te worden.
Algemeen
Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekening gehouden met de wateropgave en de eigenschappen van het
watersysteem.
- Bij het stedenbouwkundig plan is water duidelijk het ordenend principe voor het plan. Water vormt daarmee een belangrijk
aspect.
- Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschap worden bezien of maatwerkoplossingen nodig en/of wenselijk
zijn.
Afvalwater
- Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijze afvalwater van keuken, wasmachine en douche en het eventuele
bedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI door middel van riolering.

Hemelwater
- De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhard oppervlak wordt afgevlakt door berging van hemelwater in
wadi's of retentievijvers met een gedoseerde afvoer.
- De maximale hoeveelheid te lozen water wordt genormeerd in l/s/ha. bij een maatgevende neerslaghoeveelheid in mm per
tijdseenheid. Binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen is de geldende normering per regio verschillend
vastgesteld.
- Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale water- of grondwatersysteem.
- Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoer van hemelwater door buizen, vanwege het
grotere risico op ongewenst lozingsgedrag en foutieve aansluitingen bij buizen.
- Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage is de beste optie, omdat hiermee zuivering, retentie en
grondwateraanvulling worden gerealiseerd.
- Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuele voorzieningen, op grotere schaal verdient de toepassing van wadi's
de voorkeur.
- Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeks regenpijp - perceelgoot - straatgoot - wadi.
- Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspel van dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceelgoten
gekozen dat het water niet in riolen onder de grond hoeft.
- Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigd hemelwater zijn regenwaterhergebruik op individuele schaal of
directe oppervlakkige afvoer naar sloten of vijvers met retentievoorzieningen op grotere schaal.
- In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuiling verdient hemelwaterafvoer via een verbeterd gescheiden
rioolstelsel met retentievijvers de voorkeur.
- Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op verontreiniging van het verhard oppervlak
en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief schoon hemelwater naar de RWZI wordt geminimaliseerd.
Grondwater
- Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water.
- Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met drainage in de openbare weg en eventueel
op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot een permanente grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied.
- De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de RWZI.
- Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen zonder kruipruimten en door kelders
waterdicht te maken.
Oppervlaktewater
- Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn de benodigde afvoercapaciteit, de streefbeelden en de
kwaliteitsdoelstellingen van het waterschap Vechtstromen leidend.
- Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geïntegreerd in het stedenbouwkundig plan, zodanig dat het water beleefbaar
is en goed te beheren.
Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
De WaterToets 2014

Ilse Scharenborg-Lesker
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Harrie de Lang <H.de.Lang@vechtstromen.nl>
woensdag 30 november 2016 11:39
Ilse Scharenborg-Lesker
Watertoets dossiercode 20161115-63-14071
Harrie de Lang B Sc .vcf

Geachte mevrouw Scharenborg,

Op 15 november 2016 heeft waterschap Vechtstromen een verzoek om een wateradvies, via de website
www.dewatertoets.nl, ontvangen.
Het betreft de uitbreiding van loon en grondverzetbedrijf Wassink- Breklenkamp B.V. aan de Hoofdstraat 7
te Lattrop.
In eerste instantie zou u een kaartlaag hebben geraakt maar na nader overleg met u blijkt dit niet het geval
te zijn.
Uit de beantwoording van de vragen blijkt uiteindelijk dat één vraag met ‘Ja’ is beantwoordt. Uit uw
informatie blijkt dat binnen het plangebied het totale verharde oppervlak met circa 1570m2 toeneemt.
In kader van de watertoets heeft het waterschap hierop de volgende opmerkingen:
Het verhard oppervlak (gebouwen en bestrating) neemt binnen het plangebied toe met circa 1570 m2. Het
regenwater kan hierdoor niet meer infiltreren in de bodem maar zal versneld tot afstroming komen.
Hiervoor zijn compenserende maatregelen nodig. Het waterschap hanteert hierbij de 10% vuistregel.
Concreet betekent dit dat 10% van de toename verhard oppervlak, dit uitgedrukt in kubieke meters,
ingericht dient te worden voor waterberging. Voor dit plan betekent dit dat circa 150 kubieke meter water
geborgen moet worden. Dit water kan worden geborgen in bijvoorbeeld een zaksloot, wadi’s,
bodempassage, (vis)vijver, infiltratiekratten etc.
De invloed van het plan op de waterhuishouding is gering.
Wanneer voornoemde opmerking in het plan wordt meegenomen heeft waterschap Vechtstromen geen
bezwaar.
Met vriendelijke groet,

1

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.
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Corrigendum in verband met de Wet natuurbescherming
1. Inleiding
In voorliggend rapport is de voorgenomen (ruimtelijke) ingreep getoetst aan de Flora- en faunawet. Vanaf
1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt drie wetten:
de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Met deze wet worden de
Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (de Vogel- en Habitatrichtlijn) zo helder mogelijk
geïmplementeerd. Bovendien sluit het instrumentarium van de Wet natuurbescherming aan op het
huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet.
Met de Wet natuurbescherming komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheﬃngen en
vrijstellingen in het kader van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ingrepen in principe bij de
provincies te liggen. In onderstaande tekst wordt het nieuwe wettelijk kader gepresenteerd en afgesloten
met een toetsing van de onderzoeksresultaten van het uitgevoerde onderzoek aan de Wet
natuurbescherming.
2. De Wet natuurbescherming
2.1 Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor
vrijstelling of ontheﬃng van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast
worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheﬀing of vrijstelling moet aan drie criteria
zijn voldaan:
-

-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere
bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan.
De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal handelingen
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een
gedragscode.
2.2 Soortenbescherming en het nee, tenzij principe
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn
gericht op de bescherming van individuen van soorten.
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheﬃng
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het eﬀect van de ingreep op het populatieniveau van de
soort.
2.3 Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening
houden met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee
de intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De
zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren
2

en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar
gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.
2.4 Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheﬃng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in
een provinciale verordening.
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Floraen faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

2.5 Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:
1 Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2 Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn.
3 Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt bescherming behoeven.
Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing
bestaat. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
-

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.
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Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
bruine kikker
Rana temporaria
gewone pad
Bufo bufo
kleine watersalamander
Lissotriton vulgaris
meerkikker
Pelophylax ridibundus
middelste groene kikker/bastaard kikker
Pelophylax kl. esculentus
aardmuis
Microtus agrestis
bosmuis
Apodemus sylvaticus
bunzing
Mustela putorius
dwergmuis
Micromys minutus
dwergspitsmuis
Sorex minutus
egel
Erinaceus europeus
gewone bosspitsmuis
Sorex araneus
haas
Lepus europeus
hermelijn
Mustela erminea
huisspitsmuis
Crocidura russula
konijn
Oryctolagus cuniculus
ondergrondse woelmuis
Pitymys subterraneus
ree
Capreolus capreolus
rosse woelmuis
Clethrionomys glareolus
tweekleurige bosspitsmuis
Sorex coronatus
veldmuis
Microtus arvalis
vos
Vulpes vulpes
wezel
Mustela nivalis
woelrat
Arvicola terrestris
Lijst met soorten waarvoor in de Provincie Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.

3 Toetsing aan Wet natuurbescherming
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen
‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’, als
gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor
beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen
verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen verstoren en vernielen.
Het onderzoeksgebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige amfibieën- en
grondgebonden zoogdiersoorten. Voor de in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdier- en
amfibieënsoorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden-doden en het verstorenvernielen van rust- en voortplantingsplaatsen’. De functie als foerageergebied is voor de in het plangebied
voorkomende soorten is niet beschermd. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er
hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de lokale
invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op deze gebieden. Door uitvoering van
de voorgenomen activiteit wordt het areaal en de kwaliteit van deze gebieden niet aangetast.

1

Zie bijlage 2 van dit rapport
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Conclusie
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van soort- of
gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden. Door uitvoering van de
quickscan natuurwaardenonderzoek, heeft initiatiefnemer voldaan aan de onderzoeksplicht, zoals
verwoord in art. 1.11 van de Wnb. De Wnb vormt geen belemmering voor uitvoering van de
voorgenomen activiteiten.
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Samenvatting
Loonbedrijf Wassink heeft concrete plannen voor uitbreiding van het loonbedrijf aan de Hoofdstraat 7a in
Lattrop. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in
overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, Omgevingsverordening Overijssel en de
Natuurbeschermingswet. Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de
resultaten van het onderzoek en de wettelijke consequentie.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de
uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe
omgeving van het plangebied, beschermd natuurgebied en het Nationaal Natuurnetwerk.
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, doden en
verwonden van soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt een algemene vrijstelling. Deze
vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een
goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dieren plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals
het verstoren van bezette- en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te
worden.
Het onderzoeksgebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige amfibieën- en
grondgebonden zoogdiersoorten. De in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdier- en
amfibieënsoorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene
vrijstelling voor het verstoren, doden en verwonden als gevolg van handelingen die in het kader van een
ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke
maatregelen nodig. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de geïsoleerde ligging in vrij intensief
beheerd agrarisch cultuurland, gaat het daarbij om zeer lage aantallen. De voorgenomen activiteit heeft
geen wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen
ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de lokale
invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op deze gebieden. Door uitvoering van
de voorgenomen activiteit wordt het areaal en de kwaliteit van deze gebieden niet aangetast.
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1. Inleiding
Loonbedrijf Wassink heeft concrete plannen voor uitbreiding van het loonbedrijf aan de Hoofdstraat 7a in
Lattrop. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in
overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, Omgevingsverordening Overijssel en de
Natuurbeschermingswet. Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de
resultaten van het onderzoek en de wettelijke consequentie.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de
uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe
omgeving van het plangebied, beschermd natuurgebied en het Nationaal Natuurnetwerk.

Toepasbaarheid
De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op twee verschillende momenten. Ten eerste wordt de
beoordeling van de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit in het kader van de Ff-wet
gebruikt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze vraag
dient zich aan in het proces van de Ruimtelijke Ordening, zoals bij het wijzigen van een bestemmingsplan.
Ten tweede wordt aangeven in deze rapportage op welke wijze de voorgenomen activiteit in
overeenstemming met de Ff-wet uitgevoerd kan worden. Indien aan de orde, wordt aangegeven in welke
periode van het jaar bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden en of aanvullende
maatregelen of een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet vereist is.
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2. Het plangebied
2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd op het adres Hoofdstraat 7a in Lattrop. Het ligt in het buitengebied,
ongeveer 1 kilometer ten noorden van de kern Lattrop. Op onderstaande afbeelding wordt de globale
ligging van het plangebied weergegeven.

Globale ligging van het plangebied; deze wordt op bovenstaande afbeelding met de rode marker aangeduid. (bron:
Provincie Overijssel).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat bijna volledig uit agarische cultuurgrond welke tijdens het veldbezoek in gebruik
was als akker voor de teelt van mais. Tussen het huidige bedrijfsterrein en het agrarisch cultuurland ligt
een smalle strook grasland/ruigte. Het grenst aan de zuidzijde aan erfverharding en bebouwing van een
loonbedrijf en aan de overige zijden aan agrarische cultuurgrond. Open water ontbreekt in het
plangebied. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied meer in detail weergegeven.

Detailopname van het plangebied. (bron: Provincie Overijssel)
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Initiatiefnemer wil het bedrijfsperceel uitbreiden. Het plangebied wordt verhard en/of bebouwd met
bedrijfsbebouwing.
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied.
We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Geluid, licht, stof en trillingen door bouw van gebouwen en gebruik van de bedrijfsruimte.
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden.

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit
een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het
onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door
de aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van voorgenomen
activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit wordt als lokaal beschouwd. Dat wil zeggen dat er geen
negatief effecten van de ontwikkeling merkbaar zijn buiten het plangebied. Mogelijk zijn tijdens de
(interne)bouw- en aanlegfase geluid, trilling en/of stof merkbaar buiten het plangebied. Deze effecten zijn
incidenteel en kortdurend en hebben geen negatieve invloed op beschermde soorten of natuurgebied in
de omgeving.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied. De
voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect buiten het plangebied.

4. Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd
natuurgebied en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).
4.2 Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied
De bescherming van Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied wordt geregeld via de
Natuurbeschermingswet. Provincies vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze
gebieden in hun provincie. Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding
van deze gebieden dient een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.
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Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied
Het plangebied ligt niet in of direct naast Natura2000-gebied. Op 1,7 kilometer ten oosten van het
plangebied ligt het Natura2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld en 4,2 kilometer ten westen
van het plangebied ligt het Natura2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek. Op onderstaande
afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natura 2000-gebied nabij het plangebied. Het plangebied wordt met de rode marker aangeduid en de
Natura2000-gebieden worden met de gele kleur aangeduid. (bron: Provincie Overijsel)

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

4.3 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de
ruimtelijke onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van
belang.
Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden van het NNN” waarbij we tevens zoveel mogelijk rekening houden met de andere
belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit,
landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de
doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang
waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij hanteren we de zogenaamde NNNspelregels: herbegrenzing van het NNN, saldering van negatieve effecten en toepassing van het
compensatiebeginsel. Het „nee, tenzij‟-principe en de overige spelregels hebben wij opgenomen in de
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provinciale Omgevingsverordening. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van
de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden bereikt.
Ligging t.o.v. het NNN
Het plangebied ligt niet in of direct naast gronden die tot het NNN behoren. Gronden die tot het NNN
behoren liggen op minimaal 690 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de
ligging van het NNN in de omgeving van het plangebied weergeven.

Ligging van het NNN en waardevolle wateren nabij het plangebied. Het plangebied wordt met de rode marker aangeduid.
(Bron: Provincie Overijssel)

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

4.4 Slotconclusie
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Omdat de
invloedsfeer van de voorgenomen activiteit lokaal is, heeft deze geen negatief effect op beschermde
gebieden erbuiten. Er is geen nader onderzoek vereist in het kader van gebiedsbescherming.
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5. Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 18 augustus 2016 onderzocht
op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten
(geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er is geen specifiek aanvullend onderzoek
uitgevoerd naar vleermuizen, vissen, amfibieën en grondgebonden zoogdieren. Het plangebied is te voet
bezocht onder gunstige weersomstandigheden (onbewolkt, temperatuur 23 ℃ en een matig
zuidwestenwind).
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
onderdelen:
• Veldbezoek 18 augustus tijdens daglichtperiode (middag)
• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2015)
• Atlas van de zoogdieren van Overijssel (Douma 2011)
Flora en vegetatie
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De
onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische
parameters kan een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is en
of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid
dat er zich nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het
onderzoeksgebied bevinden. De onderzoeksperiode is beperkt geschikt om alle in Nederland
voorkomende broedvogels vast te stellen omdat een deel van de zomergasten vertrokken zijn naar hun
overwinteringsgebieden. Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting
gemaakt worden van de potentieel aanwezige soorten in het onderzoeksgebied.
Zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden
zoogdieren en vleermuizen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden
zoogdieren en vleermuizen. Er is onder andere gekeken naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen,
prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. Op basis van landschappelijke kenmerken van het
onderzoeksgebied kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentiële functie van het
onderzoeksgebied voor grondgebonden zoogdieren. Op basis van bouwstijl, gebruikte materialen en staat
van onderhoud zijn de gebouwen beoordeeld op de potentiële geschiktheid als verblijfplaats voor
vleermuizen. Op basis van deze beoordeling kan een goede inschatting gemaakt of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten.
Amfibieën & reptielen
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen en op basis van
landschappelijke kenmerken kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is
voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor
onderzoek naar deze soorten.
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Dagvlinders
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van dagvlinders omdat potentieel geschikt
functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt en het plangebied geïsoleerd en op
enige afstand van bekende vlieggebieden van beschermde soorten ligt.
Libellen
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt
functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.
Kevers en mieren
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kever- en mierensoorten
omdat functioneel leefgebied voor beschermde kevers en mieren ontbreekt.
Vissen en kreeftachtige
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde vissensoorten en
kreeftachtige omdat potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde vissensoorten en
kreeftachtigen ontbreekt.

5.2 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het
onderzoeksgebied, dan komen de volgende soortgroepen mogelijk in het gebied voor:
• Grondgebonden zoogdieren
• Amfibieën
5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die vastgesteld
zijn of die zeer waarschijnlijk in het plangebied aanwezig zijn, worden in deze paragraaf besproken.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen
aanwijzingen gevonden dat het plangebied tot het functionele leefgebied van grondgebonden zoogdieren
behoort. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot het
functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als
bos- en veldmuis. Deze soorten benutten de smalle strook grasland/ruigte mogelijk als foerageergebied
en bezetten er voortplantingslocaties.
Amfibieën
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
het plangebied tot het functionele leefgebied van amfibieën behoort, maar mogelijk benutten sommige
algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander
en meerkikker de smalle strook grasland/ruigte als foerageergebied tijdens de nachtelijke uren. Deze
soorten bezetten er geen vaste rust- of voortplantingslocaties. Gelet op de geïsoleerde ligging van het
plangebied in agrarisch cultuurland en de ligging op enige afstand van geschikte voortplantingswateren,
gaat het daarbij vermoedelijk om zeer kleine aantallen.
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

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

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Grondgebonden zoogdieren
Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden
zoogdiersoorten. Deze soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor het verstoren, doden en
verwonden van deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen. Door uitvoering
van de voorgenomen activiteiten worden geen grondgebonden zoogdieren verstoord, verwond of
gedood. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties voor grondgebonden zoogdieren.
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
Amfibieën
De in het gebied voorkomende amfibieënsoorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze
soorten geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren, doden en verwonden als gevolg van
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten worden vermoedelijk geen amfibieën verstoord, verwond of gedood. De
voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties voor amfibieën. Nader onderzoek of het
aanvragen van een ontheffing is niet nodig.
Overige soorten
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde soorten. De
voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op deze overige beschermde soorten. Nader onderzoek
of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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Soortgroep

Soorten planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Zoogdieren;
Geen soorten tabel 2-3
Artikel 2
Geen
grondgebonden soorten
Amfibieën
Geen soorten tabel 2-3
Artikel 2
Geen
Overige soorten
Niet aanwezig
Niet van toepassing
Geen
(1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september-februari is
de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.
* Toelichting verbodsbepalingen tabel:
Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd
Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten
Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren
Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren
Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen
Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren
Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan
Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden.

5.6 Historische gegevens
Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.
5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige
onderzoeksgebied is onderzocht.

6. Conclusies en advies
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, doden en
verwonden van soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt een algemene vrijstelling. Deze
vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een
goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dieren plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals
het verstoren van bezette- en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te
worden.
Het onderzoeksgebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige amfibieën- en
grondgebonden zoogdiersoorten. De in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdier- en
amfibieënsoorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene
vrijstelling voor het verstoren, doden en verwonden als gevolg van handelingen die in het kader van een
ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke
maatregelen nodig. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de geïsoleerde ligging in vrij intensief
beheerd agrarisch cultuurland, gaat het daarbij om zeer lage aantallen. De voorgenomen activiteit heeft
geen wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen
ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de lokale
invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op deze gebieden. Door uitvoering van
de voorgenomen activiteit wordt het areaal en de kwaliteit van deze gebieden niet aangetast.
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Bijlage 2
Toelichting Flora en faunawet
Algemeen
De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse
planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen
verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en
beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om
beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te
beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het
verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of
andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen,
weg te nemen of te verstoren.
De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de
Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in
zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een
gunstige staat van instandhouding van de soort.
Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:
•
•

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

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen
worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de
mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op
welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden.
Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB)
Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake
art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en
vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig.
Globaal betekent dit het volgende:
Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van
‘zwaarte’:
Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te
worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte
toets).
Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de
minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode
moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor
andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde
vogelsoorten: zie 3)

18

Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR)
Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is
ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’,
mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld
in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.
Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ffwet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te
verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet). Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang
zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen
hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of
standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op
populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).
De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit
artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen
vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of
plantensoort bieden als voorheen
In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van
het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen
van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie).
Zorgplicht
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen.
Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede
voor hun directe leefomgeving.
Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken.

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze
beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen
dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het
lijden zo beperkt mogelijk is.
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Bijlage 3. Fotobijlage
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1

plan

het bestemmingsplan Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop met identificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPHOOFDST7-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,
uitge-zonderd 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

agrarisch loonbedrijf

een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overwegend arbeid wordt verricht ter productie of
levering van goederen of diensten ten behoeve van agrarische bedrijven, zoals een
loonbedrijf;
1.9

bassin

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en
glastuinbouwactiviteiten;
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1.10

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.11

bedrijf

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of
herstellen van goederen;
1.12

bedrijfsgebouw

een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.13

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;
1.14

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;
- agrarische bedrijfswoning: een bedrijfswoning waarin tevens (naast de agrariër) de
rustende boer en familieleden tot de 2 e graad woonachtig mogen zijn;
1.15

bestaand

ten aanzien van de vóór 1998 aanwezige bouwwerken, de na 1998 bij of krachtens de
Woningwet aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden, en het overige gebruik:
- bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;
1.16

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.17

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.18

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;
1.19

boomteelt

de teelt van boomkwekerijgewassen;
1.20

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen
van een standplaats;
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1.21

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.22

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.23

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;
1.24

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.25

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.26

containerteelt

het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;
1.27

cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden
gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering
1.28

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;
1.29

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,
ver-bruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.30

Ecologische Hoofdstructuur

een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met bestaande en potentiële
natuurwaarden van (inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van soorten en
ecosystemen;
1.31

erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub
en een seksautomatenhal;
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1.32

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;
1.33

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;
1.34

fruitteelt

de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;
1.35

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.36

gebruiksgerichte paardenhouderij

een agrarisch aanverwant bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden en
het trainen, alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony’s in de vorm van een
paardenpension, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.37

geluidsbelasting

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;
1.38

geluidsgevoelige functies

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een terrein
als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;
1.39

geluidsgevoelige objecten

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld
in de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.40

geomorfologische waarden

de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in
verband met de wijze van hun ontstaan;
1.41

glastuinbouwbedrijf

een in hoofdzaak niet-grondgebonden bedrijf dat is gericht op het telen van gewassen,
waarbij de productie in kassen plaatsvindt;
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1.42

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;
1.43

hogere grenswaarde

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van
geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet
geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit
Geluidhinder;
1.44

hoofdgebouw

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
1.45

horecabedrijf en/of -instelling

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte
vermaaksfunctie;
1.46

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;
1.47

huishouden

een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een
complex van ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire
voorzieningen en de entree;
1.48

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;
1.49

intensief veehouderijbedrijf

een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met een niet-grond-gebonden 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 hoofd-zaak 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
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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;
1.50

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 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning is vereist;
1.51

kap

een dak met een zekere helling;
1.52

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;
1.53

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;
1.54

kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde
voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht
genomen moet worden;
1.55

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 van gemeente Dinkelland (2008) steeds onderdeel van het
toetsingskader zijn);
1.56

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;
1.57

mest- en/of organische (bij)productvergisting

het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van
organische verbindingen door bacteriën waarbij methaangas vrijkomt;
1.58

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);
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1.59

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;
1.60

normaal agrarisch gebruik

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch
gebruik van de gronden;
1.61

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;
1.62

ondergeschikte tweede tak

een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf, zoals
een intensieve tak veehouderij of een bedrijfseigen mestvergisting;
1.63

overige opgaande teeltvormen

sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van
meerjarige gewassen;
1.64

overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel
met ten hoogste één wand;
1.65

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 hoofd-toegang 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);
1.66

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;
1.67

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een
ander tegen vergoeding;
1.68

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;
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1.69

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;
1.70

sierteelt

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;
1.71

silo

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden;
1.72

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;
1.73

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;
1.74

woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huis-vesting van één afzonderlijk
huishouden;
1.75

woonhuis

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

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

de goothoogte van een bouwwerk

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

de inhoud van een bouwwerk

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

de bouwhoogte van een bouwwerk

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

de oppervlakte van een bouwwerk

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

de afstand tot de weg

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg;
2.7

bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe
behorende magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Agrarisch - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke,
geomorfologische en cultuurhistorische waarden;
c. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
d. extensief dagrecreatief medegebruik;
met daaraan ondergeschikt:
e. cultuurgrond;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. wegen en paden;
h. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;
met de daarbijbehorende:
i. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd;
3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m
bedragen.
3.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en naar de
aard daarmee gelijk te stellen activiteiten anders dan waarvoor in het verleden
planologische medewerking is verleend;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden
agrarische bedrijfsactiviteiten;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;
d. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten, met uitzondering van
tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
e. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer
dan zes maanden per jaar;
f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden
anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de
bereikbaarheid van bebouwde percelen en veldschuren;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de
verkoop van eigen en streekeigen producten;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden;
i. het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boomteelt, houtteelt of overige
opgaande teeltvormen, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke
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j.
k.

l.

vorm van agrarisch uitgesloten - boom- en sierteel'', niet zijnde boom- en sierteelt binnen
de bouwpercelen;
het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met de
daarbijbehorende bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische
medewerking is verleend;
het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.

3.4

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in lid 3.3 onder d en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt
voor het opslaan van mest en/of kuilvoer en naar de aard daarmee gelijk te stellen opslag,
mits;
1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de
nabijheid van woningen, noodzakelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk en
natuurlijke waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische
waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 3.3 onder k en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen dan
wel direct grenzend aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een
bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van
het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd
ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof)
wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot
de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m
bedragen;
3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
3.5.1

Vergunningplichtig

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning, buiten de bouwpercelen, de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of
houtgewas deel uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet
geregeld volgens de Wet natuurbescherming of krachtens een op grond van de Wet
natuurbescherming vastgestelde verordening;
b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een
aaneengesloten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief
medegebruik en/of het educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen
van andere oppervlakteverhardingen, met uitzondering van:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van percelen en
veldschuren; en
2. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend op
veldschuren ten behoeve van het gebruik van veldschuren;
h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of
telecommunicatiekabels en/of -leidingen.
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3.5.2

Uitzonderingen

Het in lid 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten
hoogste 30 cm betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld. Deze
uitzondering is niet van toepassing op gronden voorzien van de dubbelbestemming
‘Waarde - Ecologie’;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. dienen ter uitvoering en realisatie van Natuurnetwerk Nederland, ter plaatse van de
dubbelbestemming ‘Waarde -Ecologie’.
3.5.3 Toetsingskader
a. De in lid 3.5.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
waarden van de historische buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en
archeologische waarden.
b. de in lid 3.5.1 onder e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen
kunnen voorts slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de
landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.
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Artikel 4
4.1

Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een agrarisch loonbedrijf;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een
bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep
dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen en paden;
d. water;
e. met de daarbijbehorende:
f. tuinen, erven en terreinen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder a en b genoemde gebouwen en overkappingen
gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van
het ter plaatse gevestigde agrarisch loonbedrijf worden gebouwd;
b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste het aantal één bedragen;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, zal ten
hoogste 4000 m2 bedragen;
d. 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;
e. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die in het
volgende bouwschema zijn gesteld:
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4.2.2

Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de
bedrijfswoning(en) of bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m
bedragen.
4.3

Specifieke gebruiksregels

4.3.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. 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;
b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
c. het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan
productiegebonden detailhandel;
f. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de
daarbijbehorende bouwwerken.
4.3.2 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 (deze regel heeft alleen
betrekking op de uitbreiding van het bedrijfsperceel en uitbreiding van de bebouwing
zoals vervat in dit bestemmingsplan) overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen
landschapsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig
de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip
van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de
aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1
opgenomen landschapsplan (KGO-plan), teneinde te komen tot een goede
landschappelijke inpassing.
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4.4

Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
a. het bepaalde in lid 4.3.1 onder c en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor
meer dan één huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een
tweede of een derde (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in
meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een
gemeenschappelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes
wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen
toename van het aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische)
bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 4.3.1 onder f en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het
bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van
het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd
ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof)
wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot
de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m
bedragen.
c. het bepaalde in 4.3.2 onder a indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals
opgenomen in Bijlage 1 andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien
verstande dat:
1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de
landschappelijke waarden waarvoor de in Bijlage 1 genoemde landschapsmaatregelen zijn
bepaald;
2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en
waarden.

4.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a. de bestemming ‘Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’
en/of ‘Agrarisch - 1’ of ‘Agrarisch - 2’, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Wonen' en/of 'Agrarisch
-1' of 'Agrarisch -2' van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de agrarische loonbedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische)
bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden
beperkt;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

bestemmingsplan Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop
NL.IMRO.1774.BUIBPHOOFDST7-VG01

146

Hoofdstuk 3
Artikel 5

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6

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 kunnen afwijken van lid a en toestaan dat gebouwen
dichter op de weg worden gebouwd, mits:
1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer
en/of verkeersveiligheid;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden.
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Artikel 7

Algemene gebruiksregels

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

Algemene afwijkingsregels

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

Algemene procedureregels

Op de voorbereiding tot het stellen van nadere eisen ex artikel 3.6. lid 1 sub d van de Wet
ruimtelijke ordening, is de volgende procedure van toepassing:
a. een ontwerpbesluit to het stellen van nadere eisen ligt met bijbehorende stukken
gedurende twee weken op het gemeentekantoor ter inzage;
b. Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer
dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, digitaal, en voorts op de
gebruikelijke wijze, bekend;
c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot indienen van zienswijzen;
d. gedurende de in sublid a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester
en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot het stellen
van nadere eisen.
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Artikel 10
10.1

Overige regels

Aanvullende werking welstandscriteria

De op de verbeelding en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de
maatvoering van bouwwerken, kan nader worden ingevuld door de in de Woningwet
bedoelde welstandscriteria.
10.2

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.

10.3

Parkeren en laden/lossen

10.3.1 Parkeergelegenheid
De inrichting van de gronden moet zodanig plaatsvinden dat wordt voldaan een de
gemeentelijke parkeernormen als genoemd in de CROW-publicatie 'kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie' (oktober 2012), dit met inachtneming van eventuele wijzigingen van de
kencijfers gedurende de planperiode.
10.3.2 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 2,00 meter bij 5,50 meter bij langs parkeren
bedragen;
b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor
zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst, ten minste 3,50 meter bij
5,00 meter bedragen.
10.3.3 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.
10.3.4 Afwijken
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken
van het bepaalde in het eerste en het derde lid:
a. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit; of
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of
losruimte wordt voorzien.
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Hoofdstuk 4
Artikel 11
11.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste
lid met maximaal 10%.
c. Het eerste lid 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.
11.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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 eerste lid 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 12

Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:
Regels deel uitmakende van het Bestemmingsplan 'Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop' van
de gemeente Dinkelland.
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Bijlage regels
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Bijlage 1

KGO-plan
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Figuur 1. Situering uitbreiding bouwvlak
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1.

Inleiding

1.1.

Opdracht

Wij zijn benaderd door Ad fontem om een Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO-plan) rapportage
op te stellen voor de geplande uitbreiding van Loon- en grondverzetbedrijf Wassink in LattropBreklenkamp.
Het KGO-plan is van toepassing omdat Loon- en grondverzetbedrijf Wassink voornemens is middels
een bestemmingsplan herziening hun bestaande bouwvlak te vergroten met circa 1.575 m2.
Dhr. Wassink is voornemens om de bestaande bebouwing uit te breiden. Dit KGO plan moet ervoor
zorgen dat de schuren landschappelijk worden ingepast.
Onze taak: een groene kwaliteitsslag maken middels het ontwikkelen van een plan waarbij er wordt
geïnvesteerd in het groen.
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Inleiding

In dit rapport zal het KGO-plan in stappen worden uitgewerkt.
Het plan wordt ondersteund met een beplantingsplan incl. bestellijst en de kosten voor aanleg én
onderhoud.
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2.

Samenvatting

De uitwerking van het KGO-plan voor Loon- en grondverzetbedrijf Wassink staat weergegeven in
figuur 11 en toont een landschappelijke verbetering passende in het kampenlandschap. De wijze van
aanplant en de variatie in beplantingssoorten zal deze landschapstypen accentueren. De invulling van
de basisinspanning en de extra kwaliteitsimpuls wordt met een vijftal landschapselementen ingevuld.
Alle elementen binnen een straal van 10 meter binnen de nieuwe bedrijfsbestemming is gerekend
onder de basisinspanning.
De basisinspanning wordt ingevuld met een aantal eikenbomen rondom het perceel. Een bomengroep
ter hoogte van de nieuwe uitbreiding en een aantal solitaire bomen langszij de bestaande schuur.
De kwaliteitsinvestering wordt ingevuld middels de aanplant van een eikenboomgaard langszij de
Hoofdstraat, ten oosten van de bestaande schuur. Door de eikenboomgaard worden de schuren
landschappelijk ingepast.

De investering in het groen á € 14.446,20 is meer dan de verplichte investering. Het KGO bedrag
wordt op de locatie ingevuld.
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Samenvatting

De uitbreiding van het loonbedrijf wordt op deze wijze landschappelijk ingepast.
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Figuur 2. Situering plangebied
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3.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

De gemeente hanteert voor ontwikkelingen in het buitengebied de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
De Kwaliteitsimpuls Groene omgeving kan op basis van de omgevingsverordening ruimte bieden voor
grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen. Een aantal vertrekpunten zijn daarbij van belang:
1.
2.
3.
4.

3.1

Er is ruimte voor sociaaleconomische ontwikkeling als deze vanuit zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik verantwoord is, past in het ontwikkelingsperspectief en volgens de Catalogus
Gebiedskenmerken wordt uitgevoerd.
Een goede ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling is altijd een basisvoorwaarde of
basisinspanning.
Bij nieuwvestiging en bij grootschalige uitbreiding van bestaande functies wordt naast een
investering in de ontwikkeling zelf tegelijkertijd geïnvesteerd in de kwaliteit van de omgeving/
het omliggende gebied.
De balans tussen geboden ontwikkelingsruimte en investering in ruimtelijke kwaliteit moet
blijken uit de ruimtelijke onderbouwing van een ruimtelijk plan.

Stappenplan opstellen landschapskwaliteitsplan					
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Stap 1 - ‘Waarde’
‘Wat is de ‘omvang’ van de kwaliteitsimpuls en welke gronden kunnen worden ingezet voor de
kwaliteitsimpuls?’
Stap 2 - ‘Casco’
Waar is de locatie gelegen in het ‘casco’ en welke nieuwe landschapselementen worden voorgesteld?
Stap 3 - ‘ONW’
Zijn er gronden gelegen in de zone ONW en welke natuurdoelstellingen zijn van toepassing?
Stap 4 - ‘KGO’
Welk landschapstype is van toepassing?
Stap 5 - ‘Analyse’
Wat zijn de kenmerkende bouwstenen van het landschapstype en welke waarden zijn aanwezig?
Stap 6 - ‘Streefbeeld’
Welke ambities en streefbeeld worden nagestreefd?
Stap 7 - ‘Bouwsteen’
Waar en hoe worden de bouwstenen ingezet?
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Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Wanneer de gemeente bepaald heeft dat er een kwaliteitsimpuls noodzakelijk is bij de aangevraagde
voorgenomen ontwikkeling moet er een landschapskwaliteitsplan worden opgesteld. Het KGO-plan
vormt de leidraad voor het op te stellen landschapskwaliteitsplan.
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Figuur 3. Zoekgebied Kwaliteitsimpuls - Hoofdstraat

Figuur 4. Bestaande schuren Hoofdstraat

Zoeklijn casco

Casco element

Figuur 5. De aanwezige casco-elementen, één blauw elemant valt binnen het zoekgebied
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3.1.1 Stap 1 - ‘Waarde’
‘Wat is de ‘omvang’ van de kwaliteitsimpuls en welke gronden kunnen worden ingezet voor de
kwaliteitsimpuls?
Loon- en grondverzetbedrijf Wassink heeft de mogelijkheid om op het perceel nabij de bedrijfshal de
kwaliteitsinvestering uit te voeren. Figuur 3 geeft het desbetreffende perceel naast de bedrijfshal weer.
Financiele investering:
Bij het bepalen van de hoogte van de investering kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving wordt
uitgegaan van de waardevermeerdering door de ontwikkelingsplannen.
De huidige bestemming is ‘Agrarisch’. Wanneer de bestemming wordt gewijzigd naar ‘Bedrijf’ zal de
grond in waarde toenemen met € 50,00 per m2. Totaal een oppervlakte van 1.571 m2.

vermeerdering (m2)
25% investeren KGO

aantal

27-11-2016
€ / eenh
totaal
1571 €
50,00 €
78.550,00
€
-58.912,50

subtotaal investering
advieskosten
Kosten kwaliteitsgroep
totaal KGO berekening
toe te kennen aan initiatief binnen de kern

-10% €
3 €

20%

€

19.637,50

19.637,50 €
250,00 €

-1.963,75
-750,00

€
€

16.923,75
3.384,75

€

13.539,00

Hiertegen over staat de investering in het groen á € 14.446,20 De investering die wordt gedaan is
meer dan de verplichte investering. Het KGO bedrag wordt op de locatie ingevuld.

3.1.2. Stap 2 - ‘Casco’
Waar is de locatie gelegen in het ‘casco’ en welke nieuwe landschapselementen worden voorgesteld?
De cascokaart in figuur 4 toont één blauw element welke valt binnen het projectgebied. De cascokaart
in figuur 3 toont geen cascoelementen.
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Stappenplan KGO-plan uitwerking

Berekening KGO investering
Loon- en grondverzetbedrijf Wassink
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Bestaande
natuur
330 meter

Zone ONW
langs de Geele
beek

Bestaande
natuur
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Figuur 6. ONW overzichtskaart

Kampenlandschap

Figuur 7. Overzicht landschapstype - kampenlandschap
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Zijn er gronden gelegen in de zone ONW en welke natuurdoelstellingen zijn van toepassing?
De afkorting ONW staat voor ‘Ondernemen met Natuur en Water’ en voor deze gebieden buiten
de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) wordt een “Ja, mits” beleid gehanteerd. Binnen de EHS blijft
het ‘Nee, tenzij’ beleid gelden. Dit betekent dat daar alleen ruimte is voor ruimtelijke ontwikkelingen
die te maken hebben met de inrichting en het beheer van de natuur. Anders dan de EHS, die op
perceelsniveau wordt begrensd, is de zone Ondernemen met Natuur en Water globaal begrensd.
Met de zone ONW - niet zijnde EHS - wordt vastgehouden aan de ambities om te komen tot een
toekomstbestendig netwerk. Het is belangrijk om te vermelden dat agrarische ondernemers geen
schade leiden door deze nieuwe zonering. Dit omdat omdat landbouw de ondernemer, eigenaar
en beheerder is van deze gebieden. Ondernemen en economische ontwikkeling gaan in de zone
samen met beheer en versterking van de kwaliteit van natuur, landschap en water. Ondernemers
en initiatiefnemers worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden als deze gepaard gaan met
een kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving. Een kwaliteitsimpuls die gericht is op de natuur,
landschap en water opgave. In de praktijk is hier sprake van maatwerk. De reguliere agrarische
bedrijfsuitoefening ondervindt van deze zone geen beperking.
Zoals illustratie 6 laat zien valt het plangebied buiten de ONW zonering. De dichtstbijzijnde ONW
zonering ligt circa 330 meter ten zuiden van het plangebied, rondom de Geele Beek.
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3.1.4 Stap 4 - ‘KGO’

In figuur 7 staan de landschapstypen weergegeven. Het plangebied valt in het landschapstype
‘kampenlandschap’. De uitbreiding vindt plaats in het kampenlandschap. Hieronder een omschrijving
van beide landschapstypen.
Een omschrijving van het kampenlandschap: Op de smallere hogere ruggen en vlaktes tussen de
beekdalen in de dekzandvlakte en randen van de stuwwallen, werd op een individuele wijze de
grond in cultuur gebracht. Kleine eenmansesjes omzoomd door beplanting en een solitair gelegen
erf bepalen het beeld van dit landschapstype. Het is een kleinschalig afwisselend landschap waarbij
eveneens sprake is van een duidelijke samenhang met de beekdalen en de heidegronden in de
omgeving. Door de schaalvergroting in de landbouw is veel beplanting die de kleine escomplexen
omzoomde verdwenen. Hierdoor is een opener landschap ontstaan. De steilranden en het reliëf
zijn hierdoor wel duidelijker beleefbaar. De erven liggen meer in het zicht en zijn niet meer als
vanzelfsprekend opgenomen in de dichte beplantingsstructuur rondom de escomplexen. In dit
landschapstype staat het versterken van de kleinschalige en fijnmazige structuur van beplanting,
wegen, paden en erven voorop.
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Figuur 8.Historische kaart 1900
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Figuur 7. Landschapstype ‘Kampen’

Figuur 9. Historische kaart 1950
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Wat zijn de kenmerkende bouwstenen van het landschapstype en welke waarden zijn aanwezig?
Kijkende naar de historische kaarten in figuur 8 en 9 is te zien dat er rond 1900 nog geen activiteiten
aanwezig waren aan de Hoofdstraat 7 te Lattrop-Breklenkamp. Op de locatie waren een aantal
houtsingel en houtwallen aanwezig met een aantal vennetjes. Noordelijk van de Hoofdstraat 7 lagen
een aantal essen. In 1950 is het bosperceel verdwenen en de grond omgevormd naar agrarische
grond.

3.1.6 Stap 6 - ‘Streefbeeld’
Welke ambities en streefbeeld worden nagestreefd?
Aangezien de kwaliteitsimpuls plaats vind in het kampenlandschap wordt hieronder het streefbeeld
van het landschapstype beschreven.
Het kampenlandschap zal een continue kwaliteit moeten zijn voor het Twentse landschap.

-

Het behouden en versterken van de open kleinschalige akkercomplexen en de groene 		
omzoming
Het versterken van het netwerk van beplantingen tussen de verspreid liggende erven
Realiseren van een informeel, fijnmazig, recreatief netwerk
Toegankelijk maken van erven en erfroutes
Versterken van de herkenbaarheid van cultuurhistorische elementen
Het versterken van een natuurlijke waterhuishouding door het vasthouden van water in het
gebied en water vertraagd af te voeren door het landschap.

In figuur 10 staat het streefbeeld van het kampenlandschap. De nummering correspondeert met de
onderstaande cijfers.
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Versterken van de herkenbaarheid van het kleinschalige reliëf met bollingen, kampen,
steilranden en laagtes van beekdalen.
Versterken van het open kararkter van de kampen.
Versterken van de ruimtelijke variatie en het kleinschalige karakter van houtwallen en
bosschages.
Versterken en herstellen van de beplantingsstructuren langs de randen van de open ruimtes
van de akkercomplexen en weilanden.
Het erf onderdeel van het landschap laten zijn door de erfbeplanting onderdeel te laten zijn
van de omringende beplanting of door erfbeplanting een aanzet te geven.
Zichtbaar maken van beeklopen.
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Stappenplan KGO-plan uitwerking
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Figuur 10. Streefbeeld en ambitie ‘Kampenlandschap’
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3.1.7 Stap 7 - ‘Begroting’
Waar en hoe worden de bouwstenen ingezet?
In figuur 11 staat het KGO plan weergegeven.
De basisinspanning wordt ingevuld met een aantal eikenbomen. Een bomengroep ter hoogte van de
nieuwe uitbreiding en een aantal solitaire bomen langszij de bestaande schuur. Het doel van deze
aanplant is het camoufleren van de schuur. Door het aanplanten van de eiken wordt de totale lengte
van de schuur verzacht.
De kwaliteitsinvestering wordt ingevuld middels de aanplant van een eikenboomgaard langszij de
Hoofdstraat, ten oosten van de bestaande schuur. Het idee erachter is om de zuidelijk liggende
groenopstand te ‘spiegelen’ langszij de schuren. Door de eikenboomgaard worden de schuren
landschappelijk ingepast.
De te graven ontwateringssloot ten noorden van de eikenboomgaard moet ervoor zorgen dat de
boomgaard fysiek afgeschermd wordt.
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2: Eikenboomgaard
Zomereik - Quercus robur > 16 stuks - plantmaat 12-14
Plantmaat 12-14, willekeurige tussenafstanden
Uitbreiding schuur

Uitbreiding schuur

RAAT
HOOFDST

Uitbreiding bouwblok
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Kwaliteitsinvestering

1: Bomenrij.
Zomereik - Quercus robur > 8 stuks.
Plantmaat 12-14, willekeurige tussenafstanden

Basisinspanning

Overzicht beplantingsplan

Schaal

Paginaformaat

Datum

Laatste gewijzigd op

Getekend door

1:750

A3

08-08-2016

06-12-2016

Niels Borgerink

Basisinspanning
10 meter strook

1

2

T: 06 53 19 88 54 Tilligte
W: www.borgerinkadviesburo.nl
Postadres:
Ootmarsumsestraat 189
7634 PP Tilligte

w w w . b o r g e ri n k a d v ie s b u r o . n l

Contact:
Telefoonnr. +31(0)6 53198854
E-mail: info@borgerinkadviesburo

Bezoekadres:
Laagsestraat 10
7631 AM Ootmarsum

Hoofdstraat 7 Lattrop-Breklenkamp

Planlocatie

Landschapsontwerp Loonbedrijf Wassink

Project

Landschapstype: Kampenlandschap

Ontwateringssloot 60 meter

Borgerink
Groentechnisch Adviesburo

Figuur 11. Uitwerking KGO-plan Loon- en grondverzetbedrijf Wassink

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving - Loon- en grondverzetbedrijf Wassink - Hoofdstraat 7 te Lattrop-Breklenkamp

Borgerink
Groentechnisch Adviesburo
T: 06 53 19 88 54 Tilligte

Projectnaam:
KGO Loonbedrijf Wassink
W: www.borgerinkadviesburo.nl
Datum:
15-12-2016
Blad: 1/1
OMSCHRIJVING

HOEVEELHEIDS
EENHEID RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS PER
EENHEID
IN EURO

0

REALISATIE KGO

1
10010

GRONDBEWERKING
Plantklaar maken van de beplantingsstroken
* Hydraulische kraan grond omzetten
* Frezen van de plantstroken

uur
uur

16,0 V €
4,0 V €

2
20010

Element 1 - Basisinspanning
Bomenrij
* Plantgat maken met kraan
* Quercus robur leveren 12-14
* Teelaarde leveren
* Planten van de bomen
* Leveren van 10 boompalen en band
* Plaatsen boompalen

uur
st
m3
uur
st
uur

8,0
8,0
8,0
4,0
16,0
4,0

3
30010

ELEMENT 2 - KGO
Eiken boomgaard
* Plantgat maken met kraan
* Quercus robur leveren 12-14
* Teelaarde leveren
* Planten van de bomen
* Leveren van 10 boompalen en band
* Plaatsen boompalen

uur
st
m3
uur
st
uur

16,0
16,0
16,0
16,0
32,0
8,0

4
40010

AFWATERINGSSLOOT ONTGRAVEN
Nieuwe sloot ontgraven
* Hydraulische kraan grond verwerken in terrein

5
50010

ONDERHOUDSNOEI 1E T/M 6E JAAR
Onderhoud eiken boomgaard
* Begeleidingssnoei - 1x per jaar
* Afvoeren snoeisel
* Maaien onderbegroeiing/gras - 1x per jaar
* Afvoeren maaisel

B
T
W

80,00
80,00

€
€

V
N
V
V
N
V

€ 80,00
€ 100,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 10,00
€ 40,00

€
€
€
€
€
€

V
N
V
V
N
V

€ 80,00
€ 100,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 10,00
€ 40,00

€
€
€
€
€
€

1.280,00
1.600,00
880,00
640,00
320,00
320,00

1
2
1
1
1
1

1.280,00
320,00

-

1
1

1
2
1
1
1
1

uur

8,0 V €

80,00

€

640,00

1

uur

48,0 V €

40,00

uur

48,0 V €

40,00

€
€
€
€

1.920,00
500,00
1.920,00
500,00

1
1
1
1

SUBTOTAAL
TOTAAL
BTW code 1
BTW code 2
BTW code 3

TOTAAL
BEDRAG
IN EURO

€ 12.141,00
21%
6%
0%

TOTAAL

€ 2.209,20
€
96,00
€
€ 14.446,20

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving - Loon- en grondverzetbedrijf Wassink - Hoofdstraat 7 te Lattrop-Breklenkamp

19

Landschapsontwerp + begroting

BESTEKS
POSTNUMMER

LEGENDA
Plangebied
Bestemmingsplan
"Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop"

B-AL
(***)

Bestemmingen

Ligging plangebied

Enkelbestemmingen

A-2

A-2
(-sa-bs)

Agrarisch - 2

B-AL

Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf

Aanduidingen
Functieaanduidingen

(-sa-bs)

specifieke vorm van agrarisch uitgesloten
- boom- en sierteelt

Verklaring
Topografische gegevens en
bestaande ondergrond

status:

datum:

GEMEENTE DINKELLAND

vastgesteld

21-12-2017

JK

ontwerp

14-09-2017

Bestemmingsplan:
"Buitengebied, Hoofdstraat 7, Lattrop"

JK

voorontwerp

code: 16JA010

kaart: ---

schaal 1:1000

formaat: A3

tervisielegging:

get:

concept

NL.IMRO.1774.BUIBPHOOFDST7-VG01

Hoofdstraat 43

fax: 074- 266 99 67

7625 PB Zenderen

email: info@ad-fontem.nl

tel: 074- 255 70 20

internet: www.ad-fontem.nl

