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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding
Op het perceel aan de Gammelkeresweg (ong.) te Deurningen bevindt zich een, op basis van het gemeentelijke
beleid 'Rood voor Rood Dinkelland 2015', gerealiseerde onbebouwde woningbouwkavel. Deze woningbouwkavel
is vastgelegd in het bestemmingsplan 'Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen' welke door de raad van de
gemeente Dinkelland is vastgesteld op 20 december 2016.
Dit bestemmingsplan ging uit van de sloop van 2.535 m² aan landschapsontsierende voormalige agrarische
bebouwing, waarmee twee woningbouwkavels konden worden verkregen. Voorliggend bestemmingsplan heeft
betrekking op één van deze woningbouwkavels.
Ter plaatse waar de betreffende woningbouwkavel is gelegen bevindt zich een ligboxenstal en een jongveestal.
In het kader van de hiervoor genoemde Rood voor rood-ontwikkeling, behoren beide stallen tot de
voorwaardelijke sloopverplichting die benodigd is voor het verkrijgen van de woningbouwkavels.
Initiatiefnemer is voornemens de jongveestal te hergebruiken als woning. Doordat in de eerder genoemde Rood
voor rood-ontwikkeling sprake was van ruim voldoende sloopmeters, is door de provincie Overijssel en de
gemeente Dinkelland een uitzondering gemaakt op de sloopverplichting voor deze jongveestal.
Doordat het in gebruik nemen van de jongveestal als woning op basis van het geldende bestemmingsplan niet is
toegestaan, is een bestemmingsplan herziening vereist. Hiermee dient de binnen het plangebied gelegen
woonbestemming als het ware te worden opgeschoven richting de Jongveestal. De gemeente Dinkelland staat in
principe positief tegenover de voorgenomen ontwikkeling, mits onder andere wordt voorzien in een passend
erfinrichtingsplan en er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voorliggend bestemmingsplan voorziet
hierin.

1.2 Ligging van het plangebied
De locatie is gelegen aan de Gammelkeresweg te Deurningen, op circa 1,4 kilometer ten noorden van de kern
Deurningen. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie W, nummer 963 en 78. In figuur 1.1
is de ligging van de locatie ten opzichte van Deurningen en de directe omgeving weergegeven

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van Deurningen en de directe omgeving (Bron ArcGIS)

1.3 De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen" bestaat uit de volgende stukken:
verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1774.BUITBPHERZGAMMELKER-OW01) en een renvooi;
regels (met bijbehorende bijlagen)
Op de verbeelding zijn de bestemmingen binnen het plangebied aangegeven. In de regels zijn bepalingen
opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De
toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan, maar maakt geen onderdeel uit van het juridisch
bindende deel van het bestemmingsplan.
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1.4 Geldend bestemmingsplan
Het plangebied ligt binnen de begrenzing van de bestemmingsplannen “Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen” en
“Gammelkerbeek”. Deze plannen zijn vastgesteld op respectievelijk 20 december 2016 en 29 november 2011. In
figuur 1.2 is een uitsnede opgenomen van het geldende bestemmingsplan waarbij het plangebied is aangegeven
middels de rode omlijning.

Figuur 1.2 Uitsnede plankaart bestemmingsplan "Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen" (Bron
www.ruimtelijkeplannen.nl)

Op grond van het bestemmingsplan “Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen” heeft perceel 963 de bestemmingen
'Wonen' met bouwvlak en 'Agrarisch – 1'. De gronden die vallen onder de bestemming 'Agrarisch – 1' zijn
hoofdzakelijk bedoeld voor agrarisch gebruik en behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke,
geomorfologische en cultuurhistorische waarden. Daarnaast is op een deel van beide percelen de
dubbelbestemming 'Waarde – Essen' van toepassing. Deze gronden zijn behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische en
cultuurhistorische waardevolle essen en steilranden met bijbehorende beplanting.
Op grond van bestemmingsplan “Gammelkerbeek” heeft perceel 78, voor zover binnen het plangebied, de
bestemming 'Bos – en Natuur'. Deze gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor bos en natuur.
Het realiseren van voorliggend initiatief is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, omdat
het toevoegen van een (reguliere) woning binnen de bestemming 'Agrarisch - 1' niet is toegestaan. In deze
bestemmingsplanherziening worden de noodzakelijk herzieningen en de landschappelijke inpassing vastgelegd.
De bestaande woningbouwkavel, inclusief bouwvlak, wordt als het ware verschoven richting de jongveestal en de
gronden ter plaatse van de huidige woningbouwkavel worden wegbestemd, waarmee ter plaatse in de toekomst
geen woning meer is toegestaan.

1.5 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie in en rondom het plangebied. Hoofdstuk 3
beschrijft het voorgenomen plan. Vervolgens wordt in de hoofdstukken 4 en 5 ingegaan op respectievelijk het
relevante beleid en de relevante milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 6 gaat in op de
bestemmingsplansystematiek en licht de bestemmingen toe. In hoofdstuk 7 wordt de economische
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan toegelicht, gevolgd door de maatschappelijke uitvoerbaarheid in
hoofdstuk 8.
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Hoofdstuk 2

Huidige situatie

2.1 Huidige situatie plangebied
Het plangebied ligt aan de Gammelkeresweg in het buitengebied ten noorden van de kern Deurningen. De
ruimtelijk- functionele structuur van de omgeving bestaat voornamelijk uit agrarische gronden, bos- en
natuurgronden, agrarische bedrijfspercelen en verspreid liggende woonerven.
Het plangebied bestaat voornamelijk uit een voormalig agrarisch bedrijfsperceel en grenst aan de noordzijde aan
bos en aan de oostzijde aan agrarische gronden. Het erf ligt geschakeld aan de oostkant van de
Gammelkeresweg. Ten zuiden van het perceel zijn aangrenzend twee andere woonpercelen aanwezig. Het
betreft hier de percelen Gammelkeresweg 6 en 8.
De agrarische bedrijfsactiviteiten die op het perceel hebben plaatsgevonden zijn volledig beëindigd. De
bebouwing binnen het plangebied bestaat momenteel uit de betreffende jongveestal, een ligboxenstal behorende
bij het voormalige agrarische bedrijfsperceel en circa 600 m² aan erfverharding aan de kopzijden van beide
stallen.
Voor het overige bestaat het plangebied uit agrarische grond (grasland) en bos- en natuurgrond. Het erf wordt
momenteel aan de zuidzijde met een in- en uitrit ontsloten op de Gammelkeresweg. In figuur 2.1 en 2.2 is de
huidige situatie op (lucht)foto's weergegeven.

Figuur 2.1 Huidige situatie (Bron luchtfoto: Provincie Overijssel)

Figuur 2.2 Foto's van de huidige situatie (Bron: Google Streetview)
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Hoofdstuk 3

Planbeschrijving

3.1 Gewenste ontwikkeling
3.1.1

Jongveestal

Zoals in Hoofdstuk 2 beschreven bevindt zich op het perceel een voormalig agrarische opstal. Deze opstal werd
in het verleden ingezet als jongveestal en heeft een oppervlakte van 419 m² en een inhoud van circa 1950 m³.
Omdat de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot deze stal inmiddels zijn beëindigd, is initiatiefnemer voornemens
om de bebouwing te transformeren tot (reguliere) woning.
Zoals reeds is aangegeven bevindt zich ten zuiden van de jongveestal een ligboxenstal. Op basis van een
voorwaardelijke verplichting binnen het bestemmingsplan “Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen”, dient deze
ligboxenstal te worden gesloopt. In het voorliggend bestemmingsplan wordt voor de ligboxenstal wederom een
sloopverplichting opgenomen.
3.1.2

Transformatie tot woning

Na de sloop van de ligboxenstal is binnen het perceel uitsluitend nog de jongveestal aanwezig. Deze zal in
gebruik worden genomen als (reguliere) woning. Er is gekozen dit gebouw in gebruik te nemen als woning
omdat deze stal nog in een goede staat verkeert en op deze wijze een passende invulling kan worden gegeven
aan bestaande bebouwing. Sloop van deze stal zou onnodige kapitaalsvernietiging betekenen. Daarnaast voldoet
de bebouwing in veel aspecten al aan de wensen van de initiatiefnemer. Wel is de initiatiefnemer van plan om
de bebouwing aan de oostzijde uit te breiden door middel van de bouw van een overkapping. Middels de bouw
van deze overkapping wordt voldaan aan de in het geldende RvR bestemmingsplan gestelde randvoorwaarde
met betrekking tot de lengte/breedte verhouding van het bouwvolume op de betreffende woningbouwkavel
(lengte minimaal 2,5 keer groter dan breedte). Hiermee wordt tevens de eenvoud van de schuurvorm goed
benadrukt. In de onderstaande figuur zijn enkele impressies weergegeven die het toekomstige aangezicht bij
benadering tonen.

Figuur 3.1 Impressies aangezicht tot woning getransformeerde jongveestal (Bron:BMA Ontwerpers)
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3.1.3

Inhoud woning

De gemeente Dinkelland heeft zoals eerder vermeld middels een principeverzoek besloten onder voorwaarden
medewerking te verlenen aan voorliggend initiatief. Eén van deze voorwaarden heeft betrekking op de inhoud
van de woning. In het principebesluit is bepaald dat het bouwvolume van de huidige jongveestal (bovengronds)
(circa 1950 m³) het uitgangspunt is voor de inhoud van de woning, waarbij geen afzonderlijk vrijstaand
bijgebouw is toegestaan. Met deze voorwaarde is in het bouwplan en in de regels van het voorliggend
bestemmingsplan rekening gehouden.

3.2 Inrichting erf & landschap
Het perceel maakt onderdeel uit van een woonerf aan de Gammelkeresweg dat is gelegen aan de
Gammelkerbeek in het typisch Twentse Essen-Kampenlandschap. Dit oude boerenlandschap op zandgrond
kenmerkt zich door zijn kleinschaligheid, het subtiele reliëf en de afwisseling van akkers en weilanden. De oude
boerenerven liggen verspreid in het landschap, veelal afzijdig van de weg, waarbij bedrijfsgebouwen en
beplanting samen een ensemble vormen.
Het erf ligt op de overgang van twee landschapstypen: het lager gelegen open beekdal van de Gammelkerbeek
aan de noordzijde en de hoog gelegen open en grote Heuveleres aan de zuidzijde. Het hoogteverschil op het erf
van eszijde tot beekzijde is 2,5 meter. De kern van het erf wordt gevormd door een oud bos met eiken, beuken
en essenhakhout. Vanaf het erf zijn er fraaie uitzichten op zowel de Heuveleres en de kerktoren van Deurningen
als op de lager gelegen beek. Dit is een kwaliteit die moet worden behouden.
Bij het uitwerken van het plan is een erfinrichtingsplan gemaakt door Eelerwoude. Het erfinrichtingsplan is
opgenomen in bijlage 1 van de regels. Hierin is de landschappelijke situatie verwerkt. Het erfinrichtingsplan is
weergegeven in figuur 3.2 en wordt aansluitend toegelicht.

Figuur 3.2 Erfinrichtingsplan (Bron: Eelerwoude)
Binnen het plangebied wordt de overgang naar het beekdal aan de westzijde beplant met een bosplantsoen en
enkele boomvormers. Door het aanbrengen van deze beplanting in combinatie met de al bestaande
laanbeplanting ontstaat er vanaf de Gammelkeresweg een robuuste landelijke poort richting het knooppunt van
inritten centraal op de erven. Centraal op dit knooppunt wordt een karakteristieke erfboom aangeplant
(linde/paardenkastanje/noot). Aan de noord- en oostzijde van het plangebied wordt een goed aangezette
bomenrij aangeplant. De bestaande groenstructuren rond en binnen het plangebied blijven daarnaast behouden.
Middels naleving van het erfinrichtingsplan wordt bijgedragen aan het versterken van het contrast tussen
openheid en dichte groene randen.
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3.3 Verkeer en parkeren
Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en de
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Dit plan voorziet in een verschuiving van een
bestaande woonbestemming binnen het plangebied. Deze ontwikkeling zorgt niet voor een wijziging van de
parkeerbehoefte en verkeersgeneratie, aangezien het aantal woningen planologisch gezien niet toeneemt. Voor
het nieuwe woonerf zal voldoende ruimte worden ingeruimd voor parkeren ten behoeve van de woonfunctie.
Wat betreft ontsluiting van het perceel wordt aangesloten op de bestaande in- en uitrit aan de
Gammelkeresweg. Dit resulteert niet in een andere, onwenselijke of verkeersonveilige situatie.
Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen
de in dit plan besloten ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4

Beleidskader

4.1 Rijksbeleid
4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

4.1.1.1
Algemeen
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
4.1.1.2
Rijksdoelen en regionale opgaven
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 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.
4.1.1.3
Ladder voor duurzame verstedelijking
In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en geoptimaliseerd
instrument.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting
van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij dient de behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden
aangetoond. De wettekst van de (gewijzigde) ladder is als volgt:
De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een
beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke
ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering
daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het
bestaand stedelijk gebied.
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4.1.2

Toetsing aan het rijksbeleid

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie. Wat betreft de 'Ladder
voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat deze ladder van toepassing is bij 'nieuwe stedelijke
ontwikkelingen' (3.1.6 Bro). Het begrip stedelijke ontwikkeling: (ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein
of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen) is niet
gewijzigd. Er zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest over deze begripsdefinitie.
Op het realiseren van woningen is ondermeer de uitspraak ABRvS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2921,
r.o. 4.3. van toepassing. Uit deze uitspraak blijkt dat het realiseren van 11 woningen niet wordt gezien als
stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, Bro. In voorliggend geval is
sprake van een verplaatsing van een bestaande woonbestemming, waardoor geen sprake is van een toename
van het aantal woningen. Gezien de uitspraak van de ABRvS en de aard en omvang van de voorgenomen
ontwikkeling, is de Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing op dit plan. Geconcludeerd wordt
dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.

4.2 Provinciaal beleid
In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid behandeld. Op 12 april 2017
hebben Provinciale Staten van Overijssel de nieuwe Omgevingsvisie Overijssel 2017 'Beken Kleur' en
bijbehorende Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Op 1 mei zijn de nieuwe Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening in werking getreden.
4.2.1

Omgevingsvisie Overijssel (2017)

De omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke beleidsplan voor het fysieke leefmilieu
in Overijssel. De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn vertaald in centrale
beleidsambities voor negen beleidsthema's. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei
van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.
Enkele centrale ambities van de provincie:
goed en plezierig wonen, nu en in de toekomst door een passend en flexibel aanbod van woonmilieus (typen
woningen en woonomgeving) die voorzien in de vraag (kwantitatief en kwalitatief);
versterken complementariteit van bruisende steden en vitaal platteland als ruimtelijke, cultureel, sociaal en
economisch samenhangend geheel. Dit door behoud en versterking van leefbaarheid en diversiteit van het
landelijk gebied, stedelijke netwerken versterken, behoud en versterken van cultureel erfgoed als drager van
identiteit;
veilig, gezond en schoon kunnen wonen, werken, recreëren en reizen door te zorgen voor waterveiligheid,
externe veiligheid en verkeersveiligheid;
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en doorstroming
centraal staan.
4.2.2

Omgevingsverordening Overijssel (2017)

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. Eén van de instrumenten om het beleid uit
de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het
provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat
de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking en economische activiteiten gebundeld
worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied.
4.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de ambities van de provincie Overijssel, wordt het Uitvoeringsmodel
Omgevingsvisie Overijssel gebruikt. In dit uitvoeringsmodel staan de volgende stappen centraal:
1. Of - generieke beleidskeuzes
2. Waar - ontwikkelingsperspectieven
3. Hoe - gebiedskenmerken
Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve voorzieningen,
natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een initiatief binnen de
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geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden.
De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven
aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de (wettelijke)
verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet
kan.
Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van publieke
belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend.
In figuur 4.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven.

Figuur 4.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.3.1
Generieke beleidskeuzes
Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke
beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon
drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld
woningbouw- en kantorenlocaties - en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten - te voorkomen. In
de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.
De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening.
4.2.3.2
Ontwikkelingsperspectieven
Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. In de
omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan
welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat
ontwikkeld zou kunnen worden.
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De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaaleconomische redenen in haar Omgevingsvisie en
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de - voor dat
ontwikkelingsperspectief - geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden te
worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde stap
in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging ten aanzien van functies en ruimtegebruik, is er
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn
signaleringsgrenzen.
4.2.3.3
Gebiedskenmerken
Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen een
belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van een
gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. Voor
alle gebiedstypen in Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en kenmerken
van provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.
De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de normerende
uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in de omgevingsverordening geregeld. De
richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe rekening gehouden moet worden. Hier
kan gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt dat met het alternatief de
kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De inspirerende uitspraken bieden een
wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen
worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, maar dit hoeft niet.
4.2.4

Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal
het volgende beeld.
4.2.4.1
Generieke beleidskeuzes
Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of - generieke beleidskeuzes' zijn de artikelen 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik) en 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit) leden 1,2,3 en 5 uit de Omgevingsverordening Overijssel van
belang. Hierna wordt nader op de artikelen ingegaan.
Artikel 2.1.3: Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:
dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of
transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn benut.
In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “groene omgeving” nader gedefinieerd als: de gronden die
niet vallen onder bestaand bebouwd gebied.
In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “bestaand bebouwd gebied” nader gedefinieerd als: de
gronden binnen steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende
bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten
daarover schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in
artikel 3.1.1 Bro.

Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende
gebiedskenmerken.
In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is gegeven
aan de vierlagenbenadering die in de Omgevingsvisie Overijssel is neergelegd en op welke wijze de Catalogus
Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing.
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In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past binnen het
ontwikkelingsperspectief dat in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 en 2.1.5 van de Omgevingsverordening Overijssel
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Dinkelland en het betreft dan ook een
buitenstedelijke ontwikkeling. Er is sprake van het verschuiven van een woningbouwkavel zodat bestaande
bebouwing kan worden gebruikt als woning. De oude woonbestemming wordt hierbij wegbestemd door de
gronden een agrarische gebiedsbestemming (overeenkomstig aangrenzende gronden) toe te kennen. Aangezien
de nieuwe woonbestemming in omvang gelijk te stellen is aan de oude woonbestemming is er geen sprake van
extra ruimte beslag op de 'groene omgeving'. Daarnaast wordt een bestaande ligboxenstal gesloopt. Gezien het
vorenstaande kan worden geconcludeerd dat er sprake is van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.
Middels het erfinrichtingsplan wordt een goede landschappelijke inpassing en dientengevolge een verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd. Bestaande leegstaande bos- en natuurgrond wordt beplant met een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ten gevolg. Ten aanzien van artikel 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit) wordt
verwezen naar de volgende sub paragrafen behorend bij paragraaf 4.2 en het erfinrichtingsplan in bijlage 1 van
de regels.
In verband met het voorgaande wordt geconcludeerd dat het voorliggende bestemmingsplan in
overeenstemming met artikel 2.1.3 en 2.1.5 uit de Omgevingsverordening Overijssel.
4.2.4.2
Ontwikkelingsperspectieven
In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de Groene Omgeving van belang. In de Groene
Omgeving gaat het vooral om: behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap, het realiseren van een
samenhangend netwerk van gebieden met natuur- en waterkwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden voor de
landbouw, het toerisme en andere economische dragers, realisatie van waterkwaliteitsdoelen, het duurzaam
beheer van drinkwatervoorraden én het opwekken van hernieuwbare energie. In de Groene Omgeving
onderscheidt de provincie de volgende drie ontwikkelingsperspectieven:
de zone Ondernemen met Natuur en Water (ONW);
agrarisch ondernemen in het grootschalige landschap;
wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap.
Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'. In
figuur 4.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen waarbij het
plangebied indicatief is weergegeven middels de rode omlijning.
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Figuur 4.2 Uitsnede Ontwikkelperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

“Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap”
In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Het betreffen gebieden voor
gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies (recreatie-zorg, natuur, water)
en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die de karakteristieke gevarieerde opbouw van de
cultuurlandschappen in deze gebieden versterken.
Toetsing van het initiatief aan de “Ontwikkelingsperspectieven”
De woonfunctie past binnen het 'mixlandschap'. De karakteristieke gevarieerde opbouw van het cultuurlandschap
wordt versterkt door de diverse landschapsmaatregelen die worden getroffen in het plangebied. Het initiatief is
in overeenstemming met het ontwikkelingsperspectief.
4.2.4.3
Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap,
stedelijke laag en laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. De 'Stedelijke laag' en de 'Laag van de beleving' kunnen in dit geval buiten beschouwing blijven
aangezien voor de locatie geen specifieke eigenschappen gelden vanuit deze lagen.
1.

De 'Natuurlijke laag'

De natuurlijke laag is de laag van de bodem, het reliëf, het watersysteem en de natuur die zich hier 'van nature'
op vestigt. Deze natuurlijke laag is het resultaat van de wisselwerking tussen abiotische (fysische) en biotische
factoren en processen. Zo zorgden ijs-, wind- en waterstromen in Overijssel voor het ontstaan van een
afwisselend landschap van stuwwallen, dekzandgronden, beekdalen en natte laagtes en bepaalden de
stroomsnelheden van IJssel, Vecht, Regge of Dinkel waar het fijne (komgronden) en waar het grovere sediment
(oeverwallen) werd afgezet. En ontwikkelde veen zich daar, waar het water maar moeilijk weg kon.
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke laag' aangeduid met de gebiedstype
'Dekzandvlakte en ruggen'. In figuur 4.3 is dit weergegeven.

20

bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen

Figuur 4.3 Uitsnede Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel'

“Dekzandvlakte en ruggen”
De dekzandgronden worden gekenmerkt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied.
Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd. De dekzandgebieden zijn voor het overgrote deel in
cultuur gebracht als essenlandschap, oude hoevenlandschap en heide-ontginningslandschap. Kenmerkend reliëf
is op veel plaatsen vervlakt, b.v. door egalisaties ten behoeve van de landbouw. Als ontwikkelingen plaatsvinden
dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar maken en beleefbaar maken van hoogteverschillen en het
watersysteem. Beiden zijn uitgangspunt bij inrichting. De strekkingsrichting van het landschap, gevormd door de
afwisseling van beekdalen en ruggen, dient uitgangspunt te zijn. Hiermee dient bij de planuitwerking rekening te
worden gehouden.
Toetsing van het initiatief aan de "Natuurlijke laag"
De gronden in het plangebied zijn in cultuur gebracht ten behoeve van de landbouw en daarbij behorende erven.
De van oorsprong voorkomende 'natuurlijke laag' is daarom niet of nauwelijks meer aanwezig. Wel worden
landschapsmaatregelen getroffen met 'streekeigen' plantsoorten, waarmee wordt verwezen naar de
oorspronkelijke 'natuurlijke laag'. Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met het gestelde in
de 'Natuurlijke laag'.

2.

De 'Laag van het agrarische cultuurlandschap'

In de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke
omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn
we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid, contrast en
afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van
de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie hiervan. Het
plangebied ligt in het gebiedstype 'Essenlandschap'. In figuur 4.4 is dit weergegeven.
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Figuur 4.4 Uitsnede Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)

'Essenlandschap'
Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager gelegen maten en
fliergronden, voormalige heidevelden en kenmerkende bebouwing rond de es (esdorpen en verspreide erven).
Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de hogere
dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. Eeuwenlange bemesting met heideplaggen en
stalmest heeft geleidt tot een karakteristiek reliëf met soms hoge stijlranden. Onder en in de es heeft zich op
deze wijze een waardevol archeologisch archief opgebouwd. De dorpen en erven lagen op de flanken van de es,
op overgang naar het lager gelegen maten- en flierenlandschap. Zo lagen ze droog en werden tegelijkertijd de
werklijnen zo kort mogelijk gehouden. De zandpaden volgen steeds de lange 'luie' lijnen van het landschap, Zo
ontstond vanuit de dorpen een organische spinragstructuur naar de omliggende gronden en de dorpen in de
omgeving. Het landschapsbeeld is afwisselend en contrastrijk, volgend aan de organische patronen van het
natuurlijke landschap. Typerend zijn de losse hoeven rond de es en de esdorpen met hun karakteristieke
boerderijen en herkenbaar dorpssilhouet met vaak de kerktoren als markant element. Als ontwikkelingen plaats
vinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de flanken een plaats, met respect voor en bijdragend aan de
aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en versterking van het landschappelijk raamwerk.
Toetsing van het initiatief aan de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap”
Door de landschappelijke inpassing van het plangebied met streekeigen beplanting, en het behoud van
bestaande karakteristieke landschapselementen, worden de kenmerken van het oorspronkelijke landschap
versterkt. Daarmee is de ontwikkeling is overstemming met het gestelde in de “Laag van het agrarisch
cultuurlandschap”.
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4.2.5

Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat de ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie
Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3 Gemeentelijk beleid
4.3.1

Structuurvisie Dinkelland

4.3.1.1
Inleiding
De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente
Dinkelland. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de gemeente
Dinkelland in de regio Twente aan.
4.3.1.2
Hoofdambitie
Hoofdambitie van Structuurvisie is:
"Dinkelland staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van een unieke combinatie van levende en sociaal
coherente gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde en weerbare economie".
Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt:
1. de gemeente zet in op 10 vitale woonkernen, met een concentratie van de meest kostbare
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo;
2. het versterken van het economisch profiel door het realiseren van compenserende werkgelegenheid in de
agrarische sector en het bevorderen van de economische betekenis van de toeristisch-recreatieve sector;
3. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;
4. het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme;
5. het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.
4.3.1.3
Buitengebied
Dinkelland is een agrarisch-toeristische gemeente met tien kernen die veelal een eigen karakter hebben.
Kenmerkend voor de gemeente Dinkelland is het unieke landschap dat is aan te merken als een kleinschalig
samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen. De gemeente heeft een gezonde
economie die ten dele drijft op de agrarische en toeristische sector maar waarin ook zeker andere bedrijvigheid,
die zowel in de kernen als het buitengebied is gevestigd, een belangrijke rol speelt. Dinkelland staat voor het
duurzaam borgen en ontwikkelen van deze unieke combinatie van levende en sociaal coherente
gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde weerbare economie. Voor de
ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied betekent dit dat Dinkelland staat voor:
een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het haar toevertrouwde grondgebied met respect voor het
natuurlijke en culturele erfgoed;
goede condities voor een goed functionerende economische sector, passend bij het karakter van Dinkelland,
met bijzondere aandacht voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector.
Het buitengebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Onderhavig plangebied valt binnen 'Deelgebied
West'. Voor dit deelgebied zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:
Verweving natuur en landschap. Ruimte voor de agrariër met restricties nabij de beekdalen en ecologische
verbindingzones;
Herstellen en versterken beekdalenstructuur;
Versterken en ontwikkelen ecologische verbindingszone;
Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure Lemselermaten (56 hectare);
Versterken toeristische trekker Weerselo ('t Stift) en toeristische trekker natuurlijke omgeving Weerselo en
Saasveld
4.3.1.4
Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Dinkelland
De Structuurvisie gaat niet specifiek in op dergelijke (kleinschalige) ontwikkelingen. Echter wordt er wel degelijk
bijgedragen aan de hoofdambitie. De landschapsmaatregelen zorgen namelijk voor een bijdrage aan de
ruimtelijke kwaliteit. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling past in de beleidslijn van de gemeentelijke
structuurvisie.
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4.3.2

Woonvisie 2016+

4.3.2.1
Algemeen
Op 21 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Dinkelland de Woonvisie 2016+ 'een uitdaging om het mooier te
maken' vastgesteld. Daarin wordt de gemeentelijke visie op het wonen in Dinkelland tot eind 2020 geschetst met
een doorkijk tot 2025. De woonvisie vormt de basis voor strategische afwegingen die de gemeente maakt op het
gebied van wonen. De vraag hoe de woonaantrekkelijkheid van Dinkelland kan worden versterkt staat hierbij
voorop. Daarnaast heeft een aantal belangrijke thema's die spelen in het Dinkellandse een plek gekregen. Dit
betreft de klassieke thema's beschikbaarheid en betaalbaarheid, waarbij laatstgenoemde actueler dan ooit is nu
blijkt dat er steeds meer betalingsproblemen ontstaan, ondanks huurtoeslag. Andere thema's die een plek
krijgen zijn de gevolgen van de extramuralisering en het duurzaam wonen.
4.3.2.2
Visie en ambitie
De visie bestaat uit een wensbeeld welke is uitgewerkt in drie ambities. Het wensbeeld is als volgt omschreven:
''Voor alle doelgroepen, jong en oud, blijft het aantrekkelijk wonen in Dinkelland. Het woningaanbod is
gevarieerd, comfortabel en toekomstbestendig zodat men ook op latere leeftijd thuis kan blijven wonen. Er is
sprake van een passend voorzieningenniveau en inwoners zijn tot elkaar betrokken, waardoor de leefbaarheid in
de negen kernen versterkt''.
Bovenstaande visie is uitgewerkt in drie ambities:
Vergroten van de kwaliteit:
In stand houden kwaliteit centrumgebieden / kernwinkelgebieden;
Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad;
Toekomstbestendig maken bestaande woningvoorraad;
Gerichte aanpak in buurten door renovatie van woningen en woonomgeving.
Beschikbaarheid: voor iedere doelgroep een woning:
Nieuwbouwprogramma afstemmen met de regiogemeenten;
Nieuwe plancapaciteit toetsen aan afwegingskader;
Flexibele woningdifferentiatie in bestemmingsplannen;
Nieuwbouwaccenten: sociale huur en voor middeninkomens.
Betaalbaarheid: passende prijs met bijbehorende kwaliteit:
Beperkte vermindering van de kernvoorraad sociale huurwoningen is mogelijk;
Voortzetten starterslening om het gat tussen huur en koop te overbruggen;
Onderzoek naar de blijverslening;
In het huurprijsbeleid corporaties wordt de huurprijs beter afgestemd op het inkomen.
Naast bovenstaande ambities is er in de Woonvisie tevens een woningbouwprogramma opgenomen. Voor wat
betreft het buitengebied verwijst de Woonvisie naar de Omgevingsvisie Overijssel. Hier wordt vermeld dat
nieuwe ontwikkelingen getoetst dienen te worden aan de principes voor zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.
4.3.2.3
Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie Dinkelland 2016+
Voorliggend bestemmingsplan voorziet slechts in een 'verschuiving' van een woningbouwkavel (inclusief
bouwvlak) naar een nabijgelegen locatie om zodoende een voormalig jongveestal te kunnen transformeren tot
woning. Planologisch gezien is er dan ook geen sprake van de toevoeging van een woning.
Uit paragraaf 4.2.4 is gebleken dat het initiatief voldoet aan de principes voor zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik.
Er kan danook worden geconcludeerd dat het initiatief in overeenstemming is met de Woonvisie Dinkelland
2016+.
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4.3.3

Casco-benadering in Noordoost-Twente

4.3.3.1
Algemeen
In het Ontwikkelingsperspectief voor het Nationale Landschap Noordoost-Twente hebben de hierbij betrokken
partijen de ambitie uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw zodanig
vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap. Zowel gemeenten als provincie
hadden behoefte aan een praktisch concept om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan deze ambitie.
Voor het bereiken van deze ambitie is het, het meest wenselijk om de belangen van initiatiefnemers die
elementen willen verwijderen te koppelen aan grondeigenaren die bereid zijn nieuwe elementen te plaatsen om
zo het landschap te versterken. Alle individuele aanvragen zullen dan uiteindelijk moeten leiden tot een beter
functionerend en herkenbaar landschap. Om dit te bereiken is de casco-benadering ontwikkeld.
Met de casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten van
Noordoost-Twente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap:
behoud en ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de
casco-benadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de
kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel.
4.3.3.2
Casco-benadering in de praktijk
De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen, samen met de ontwikkeling die deze landschappen hebben
doorgemaakt (dynamiek), het uitgangspunt van de casco-benadering. Elk landschapstype heeft een eigen
kenmerkende structuur van opgaande beplatingen. Deze structuur is het casco van het landschap.
Het kan daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en (kleinere) bosjes. Het beleid is er op gericht om
dit casco te versterken. Toepassing van de casco benadering leidt op termijn tot versterking van het
'kleinschalige groene karakter' van het landschap in totaliteit.
De regels van de casco-benadering gelden niet voor:
Punt elementen (zoals poelen en solitaire bomen).
Lijn elementen (zoals stijlranden en zandwegen).
Beplanting binnen bouwblokken/bebouwde kom.
Boomgaarden.
Bos groter dan 0,5 hectare.
Voor bovenstaande elementen en het beheer van casco elementen geldt het reguliere beleid van elke
afzonderlijke gemeente.
De basis voor initiatieven is de cascokaart. Hierop staan drie typen elementen weergegeven, zie de navolgende
tabel.

Aan de hand van de casco-kaart wordt beoordeeld of het landschapselement tot het casco behoort of niet. Uit de
beoordeling hiervan volgen drie mogelijke opties:
1. Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op een lijn uit
de casco-kaart.
2. Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de initiatiefnemer wil
compenseren op een andere plek dan aangegeven op de casco-kaart.
3. Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te compenseren element
ligt of op de casco-kaart, zo niet dan is de een aanvraag een combinatie met situatie 2 (afwijking
compensatie).
Zoals ook blijkt uit de in figuur 4.5 opgenomen uitsnede van de casco-kaart behoren enkele bestaande
groenstructuren rond het plangebied tot het Casco. Het plangebied is in dit geval indicatief aangegeven met de
gele omlijning.

bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen
25

Figuur 4.5

Uitsnede Casco-kaart (Bron: Provincie Overijssel)

4.3.3.3
Toetsing van het initiatief aan de “Casco-benadering in Noordoost-Twente”
In het plangebied zijn casco-onderdelen aanwezig. Deze bestaande groenelementen welke onderdeel uitmaken
van het casco en binnen het plangebied zijn gelegen blijven behouden. Aan bestaande casco-onderdelen in de
omgeving van het plangebied worden ook geen wijzigingen aangebracht. Geconcludeerd wordt dat met de
uitvoering van het erfinrichtingsplan wordt voldaan aan het Casco-beleid.
4.3.4

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling past binnen
de gemeentelijke beleidskaders.
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Hoofdstuk 5 Milieu- en
omgevingsaspecten
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het
betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering, ecologie,
archeologie & cultuurhistorie en water.

5.1 Geluid
5.1.1

Wettelijk kader

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

Situatie plangebied

Het plan voorziet in de realisatie van een geluidgevoelig object, namelijk de transformatie van de voormalig
jongveestal tot woning. De bestaande voormalige jongveestal binnen het plangebied wordt in gebruik genomen
als woning, waarbij de situering van het gebouw ongewijzigd blijft. Omdat er, in tegenstelling tot de jongveestal,
met betrekking tot de woonfunctie sprake is van een geluidgevoelig gebouw moet worden getoetst aan de
grenswaarden voor geluidsbelasting.
5.1.2.1
Industrielawaai
In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder,
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven op
de woningen wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering).
5.1.2.2
Railverkeerslawaai
Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op zeer
ruime afstand van het plangebied is gelegen.
5.1.2.3
Wegverkeerslawaai
In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone
hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen:

Aantal rijstroken
1 of 2 rijstroken
3 of 4 rijstroken
5 of meer rijstroken

Stedelijk gebied
200 m
350 m
350 m

Buitenstedelijk gebied
250 m
400 m
600 m

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:
wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).
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De nieuwe woning ligt in 'buitenstedelijk' gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in art.
74 van de Wet geluidhinder, van de Gammelkeresweg. De Gammelkeresweg betreft een weg met één rijstrook
en een maximumsnelheid van 80 km/uur. De afstand van de woning ten opzichte van deze weg is circa 36
meter.
De Gammelkeresweg betreft een weg dat enkel wordt gebruikt door bestemmingsverkeer, waardoor er sprake is
van een zeer lage verkeersintensiteit. Gelet op de geringe verkeersintensiteit (vrijwel uitsluitend
bestemmingsverkeer) is de geluidsbelasting ten gevolge van deze weg op de woning beperkt en is een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat te verwachten. Nader onderzoek naar wegverkeerslawaai is niet
noodzakelijk.
5.1.3

Conclusie

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

5.2 Bodem
5.2.1

Algemeen

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

Situatie plangebied

Op de locatie heeft in 2007 een historisch, verkennend en aanvullend bodemonderzoek plaatsgevonden. De
resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage 1. Bij dit onderzoek zijn in de grond en het grondwater
matige tot lichte overschrijdingen aangetroffen voor de geanalyseerde parameters uit het NEN pakket. De
milieukwaliteit van de bodem is voor de onderzoekslocatie voldoende vastgelegd. Ter plaatste van de
onderzoekslocatie is in de grond plaatselijk een matige verontreiniging met minerale olie aangetroffen. Er is
geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op basis van het uitgevoerde onderzoek bestaat
er geen bezwaar tegen het gebruik van de locatie met een woonbestemming.
Het onderzoek is eind 2007 uitgevoerd. Een bodemonderzoek heeft normaal een houdbaarheid van vijf jaar. Na
eind 2007 is het erf echter niet gebruikt voor nieuwe functies en er hebben dan ook geen bodembedreigende
activiteiten meer plaatsgevonden op het perceel. De bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels gestaakt. Hiermee wordt
een nieuw verkennend bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht.
5.2.3

Conclusie

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

5.3 Luchtkwaliteit
5.3.1

Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer.
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende
luchtverontreinigende stoffen. Op grond van de Wet milieubeheer, gelet op artikel 5.16 lid 4 Wet Milieubeheer
geldende de volgende regelingen:
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
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5.3.1.1
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende mate”
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
milieubeheer vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden.
5.3.1.2
Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet milieubeheer nodig.
5.3.2

Situatie plangebied

Het plan betreft het verschuiven van een bestaande woonbestemming binnen het plangebied en het
transformeren van een voormalige jongveestal tot woning. In paragraaf 5.3.1.1 zijn voorbeelden van de lijst met
categorieën van gevallen opgenomen, die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet
op de aard en omvang van dit project in vergelijking met de voorgenoemde categorieën, kan worden
aangenomen dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging.
Tevens wordt opgemerkt dat de functie niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van
het Besluit gevoelige bestemmingen.
5.3.3

Conclusie

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

5.4 Externe veiligheid
5.4.1

Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit;
het Activiteitenbesluit
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening
zijn vastgelegd in:
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het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).
Het transporteren van gevaarlijke stoffen per buisleiding is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb).
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken.
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en
het groepsrisico.
5.4.2

Situatie plangebied

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

Figuur 5.1 Uitsnede risicokaart (Bron: Risicokaart)

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied:
zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen onder
het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Op circa 360 meter afstand van het plangebied is een defensieleiding (DPO) gelegen. Ten aanzien van deze
defensieleiding is er geen sprake van een persoonsgebonden risicoafstand. Met betrekking tot het groepsrisico
wordt opgemerkt dat er met betrekking tot dit plan geen sprake is van een toename van het aantal (beperkt)
kwetsbare objecten of een toename van het aantal personen die ter plaatse verblijven. De voorgenomen
ontwikkeling heeft dan ook geen effect op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

30

bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen

5.4.3

Conclusie

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

5.5 Bedrijven en milieuzonering
5.5.1

Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.
Milieuzonering heeft twee doelen:
het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare
voorwaarden kunnen uitoefenen.
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 mogelijk
is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze afstanden als harde eis gezien
worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een passende afstand van bedrijven worden
gesitueerd.
Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze afstanden als harde eis gezien
worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een passende afstand van bedrijven worden
gesitueerd.
5.5.2

Gebiedstypen

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving
sprake is van een 'rustige woonwijk' of een 'gemengd gebied'.
Een 'rustige woonwijk' is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige
functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt het
buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype 'rustige woonwijk' vergelijkbaar omgevingstype.
Een 'gemengd gebied' is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan
de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is
voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.
Het plangebied aan de Gammelkeresweg is gelegen in het buitengebied, waar geen sprake is van een matige of
sterke functiemenging. Derhalve wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype “rustige woonwijk”.
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5.5.3

Situatie plangebied

5.5.3.1
Algemeen
Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden naar de
omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).

5.5.3.2
Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.
In dit geval wordt bewoning van een voormalig jongveestal mogelijk gemaakt door een bestaande
woningbouwkavel binnen het plangebied te verschuiven naar de locatie van de voormalig jongveestal. De functie
'wonen' betreft geen milieubelastende activiteit voor de omgeving.
Van enige vorm van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook geenszins sprake.
5.5.3.3
Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de verplaatste woonfunctie binnen het plangebied hinder ondervindt van
bestaande functies in de omgeving. Nabij het plangebied zijn een aantal agrarisch bedrijven aanwezig. Het
dichtstbijzijnde agrarische bedrijf betreft het ten zuidoosten gelegen niet-grondgebonden agrarisch bedrijf aan
de Gammelkeresweg 4 (veehouderij).
Bij veehouderijen geldt, op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', de grootste richtafstand
veelal voor het aspect geur. Bij agrarische bedrijven zijn, in het geval van veehouderijen, echter niet de
adviesafstanden maar de wettelijk aan te houden afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor
vergunningplichtige veebedrijven bepalend. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan. De overige van
toepassingen zijnde aspecten, stof, geluid en gevaar worden hierna getoetst.
Voor veehouderijen geldt met betrekking tot de aspecten stof, geluid en gevaar een grootste richtafstand van 50
meter voor het aspect geluid. Het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf (Gammelkeresweg 4) is gelegen op een
afstand van circa 150 meter vanaf het plangebied. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de richtafstanden
voor de genoemde aspecten. Gezien de ruime afstanden tot omliggende milieubelastende functies mag er van
worden uitgegaan dat, met het aspect geur buiten beschouwing gelaten, ter plaatse van het plangebied sprake
zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en de omliggende milieubelastende functies niet in hun
bedrijfsvoering worden beperkt.
5.5.4

Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.
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5.6 Geur
5.6.1

Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige veehouderijen, als
het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven is het beoordelingskader voor geurhinder
opgenomen in het Activiteitenbesluit.
De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane
geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke
vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.
Daarnaast gelden er in bepaalde gevallen afwijkende regels. Artikel 14, lid 2 van de Wet geurhinder en
veehouderij bepaalt dat de afstand tussen een veehouderij en een woning die op of na 19 maart 2000 is
gebouwd:
op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij,
in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en
in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij,
ten minste 100 meter dient te zijn, indien de woning binnen de bebouwde kom is gelegen en ten minste 50
meter indien de woning buiten de bebouwde kom is gelegen.
5.6.2

Situatie plangebied

In het voorliggende plan gaat het om de verschuiving van een middels het RvR beleid verkregen
woningbouwkavel zodat een voormalig jongveestal kan worden omgebouwd tot (reguliere) woning. Het gaat om
de bouw van een woning die wordt gebouwd na 19 maart 2000, op een kavel die op dat tijdstip (19 maart 2000)
nog in gebruik was als veehouderij. Inmiddels is deze veehouderij gestaakt en worden de bedrijfsgebouwen
gesloopt zoals afgesproken in de eerdere RvR overeenkomst. Aangezien de locatie in het buitengebied is gelegen
moet er een afstand van ten minste 50 meter worden aangehouden tussen het bestemmingsvlak 'Wonen' welke
middels het RvR beleid is verkregen en het agrarische bouwvlak aan de Gammelkeresweg 4. Er is feitelijk sprake
van een afstand van circa 150 meter tussen de woonbestemming en het agrarische bouwvlak. Hiermee wordt
ruimschoots voldaan aan de van toepassing zijnde afstandseisen met betrekking tot het aspect geur.
5.6.3

Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor dit plan.

5.7 Ecologie
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het
Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en
plantensoorten.
5.7.1

Gebiedsbescherming

5.7.1.1
Natura 2000
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die
zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op
grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de Wet
natuurbescherming beschermd.
Het plangebied aan de Gammelkeresweg is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied in het kader van de Wet
natuurbescherming. Zoals te zien is in figuur 5.2 is het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied de
'Lemselermaten' welke op een afstand van ruim 3,6 kilometer is gelegen. Gelet op de grote afstand en de aard
en omvang van de ontwikkeling wordt gesteld dat er geen sprake is van negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.
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Figuur 5.2 Ligging van het plangebied ten opzichte van de 'Lemselermaten' (Bron: Provincie Overijssel)

5.7.1.2
Natuur Netwerk Nederland
Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij' - principe. In principe
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
Zoals is te zien in figuur 5.3 is het plangebied niet gelegen binnen de begrenzing van het NNN. De dichtstbijzijnde
gronden die zijn aangemerkt als NNN liggen zo goed als aangrenzend aan het plangebied (Bestaande natuur
NNN, land). Echter gezien het feit dat sprake is van een ontwikkeling buiten het NNN en gezien de aard en
omvang van dit plan wordt geconcludeerd dat er geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en
waarden van het NNN.
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Figuur 5.3 De ligging van het plangebied ten opzichte van de NNN (Bron: Provincie Overijssel)
5.7.2

Soortenbescherming

Wat betreft de soortenbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er
sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of
vrijstelling worden gevraagd. Door middel van een quickscan flora en fauna (door Eelerwoude) is er getoetst of
er bij het voorgenomen plan sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. De quickscan is
bijgevoegd (bijlage 3 van de toelichting).
Zoogdieren
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van enkele soorten van tabel 1 van
de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten omdat
er voldoende leefgebied aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan
ook een vrijstelling. Een ontheffing Flora- en faunawet is daarom niet noodzakelijk. Aanwijzingen die duiden op
recente aanwezigheid van de steenmarter waaronder (verse) uitwerpselen zijn niet vastgesteld in het
plangebied. Negatieve effecten op de steenmarter kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten mits, wordt gewerkt
buiten de kwetsbare (voortplantings) periode voor de soort. Negatieve effecten op de veldspitsmuis zijn
redelijkerwijs uit te sluiten mits, aanvullende maatregelen genomen worden die de gunstige staat van
instandhouding kunnen waarborgen. Negatieve effecten op vleermuizen zijn redelijkerwijs uit te sluiten omdat
potentiële verblijfplaatsen zich buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden bevinden. Verwacht wordt dat
voorgenomen ontwikkeling een positief effect heeft op het foerageergebied van vleermuizen. Nader onderzoek of
het aanvragen van een ontheffing wordt voor zoogdieren niet noodzakelijk geacht.
Vogels
Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en
faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een
vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit dat
verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd mogen worden. Negatieve effecten op
de vaste rust- en verblijfplaatsen van de huismus en bosuil kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten omdat deze
buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden liggen en de werkzaamheden niet leiden tot aantasting of
vernietiging van de functionele leefomgeving van de soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een
ontheffing wordt voor vogels niet noodzakelijk geacht, mits wordt gewerkt buiten het broedseizoen.
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5.7.3

Conclusie

Mits rekening gehouden wordt met de aangegeven maatregelen en werkwijze is geen overtreding van de
natuurwetten aan de orde. Vanuit de eisen van de natuurbescherming is het bestemmingsplan hiermee
uitvoerbaar.

5.8 Archeologie en cultuurhistorie
5.8.1

Archeologie

5.8.1.1
Algemeen
Op grond van de Erfgoedwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met archeologische
waarden. In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht hebben en dat
initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de
archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het
archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen
aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een
aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en
publicatie van de resultaten.
5.8.1.2
Situatie plangebied
De gemeente Dinkelland beschikt over een archeologische verwachtings- en advieskaart. Een uitsnede van de
gemeente archeologische verwachtingskaart is opgenomen in figuur 5.4. Het plangebied is weergegeven middels
het rode onderbroken kader.

Figuur 5.4 Archeologische verwachtings- en advieskaart (Bron: Gemeente Dinkelland)

Voor de gebieden die zijn aangemerkt als 'beekdalen en overige laagten' geldt een vrijstelling voor archeologisch
onderzoek bij bodemingrepen dieper dan 40 cm, m.u.v. gebieden met een lage verwachting binnen
plangebieden met meerdere verwachtingszones, en plangebieden met een lage verwachting die grenzen aan
terreinen met waardevolle archeologische resten.
Voor gebieden die zijn aangemerkt als 'bufferzone rond erf, adellijk huis of watermolen' geldt dat archeologisch
onderzoek noodzakelijk is in plangebieden groter dan 2500 m², bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor
gebieden kleiner dan 2.500 m² geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek
In het voorliggende plan blijven de ingrepen in de bodem ruim onder de grens van 2.500 m². Nader
archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.
5.8.2

Cultuurhistorie

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

Conclusie

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

5.9 Besluit milieueffectrapportage
5.9.1

Kader

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in
aanraking komen:
1. Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1
Wet natuurbescherming nodig is.
2. Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de
bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
3. Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C
en D van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4
(besluiten).
In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of
meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend voor'
en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als
eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r., is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit
onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling
moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.
5.9.2

Situatie plangebied

5.9.2.1
Artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 3,6 kilometer afstand van het plangebied. Gezien de
aard en omvang van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in relatie tot de ruime afstand tot Natura
2000-gebied wordt geconcludeerd dat geen sprake zal zijn van een aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura-2000 gebied. Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8
van de Wet natuurbescherming is in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk.
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5.9.2.2
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De PAS is een gezamenlijke, samenhangende aanpak van alle
betrokken overheden op provinciaal en rijksniveau. De PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van
stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura
2000-gebieden. Door deze maatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden nieuwe economische
activiteiten, zoals bedrijfsuitbreidingen die stikstofdepositie veroorzaken, worden toegelaten.
Activiteiten met een waarde van minder dan 0,05 mol per hectare per jaar worden als verwaarloosbaar
beschouwd; deze activiteiten hoeven niet te worden gemeld (ook al niet onder de ontwerp Regeling). Ook
cumulatief beschouwd zorgen deze activiteiten voor geen effecten voor de natuurlijke kenmerken van Natura
2000-gebieden, aldus de toelichting van de PAS. Gelet op de kleinschaligheid van het voornemen en de grote
afstand tot Natura 2000-gebieden, kan worden geconcludeerd dat sprake is van activiteiten die als
verwaarloosbaar kan worden beschouwd.
5.9.2.3
Drempelwaarden Besluit m.e.r.
Het gehele plangebied wordt voorzien in directe eindbestemmingen waardoor, indien activiteiten worden
mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de daarin opgenomen
drempelwaarden overschrijden, sprake kan zijn van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan. In het voorliggende
geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit milieueffectrapportage
m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D van het Besluit m.e.r.,
namelijk: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject.' Aangezien hier sprake van
is, dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. Hier is sprake van indien de activiteiten de
volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
Als het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit de D-lijst kan worden geconcludeerd dat er geen
sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit aangezien deze pas geldt bij 2.000 woningen of meer of
een oppervlakte van 100 hectare of meer. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer
ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten geen
aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.
Indien hierbij de drempelwaarden uit de D-lijst voor deze activiteit (o.a. 2.000 of meer woningen of 100 hectare
of meer) wordt vergeleken met de omvang van ontwikkeling (toevoeging van één woning), wordt geconcludeerd
dat sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele malen kleinschaliger is.
Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit
m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten, zullen geen belangrijke nadelige
milieugevolgen optreden. Eén en ander is tevens bevestigd in de aan bod gekomen milieu- en
omgevingsaspecten in dit hoofdstuk en de daarvoor, indien van toepassing, uitgevoerde onderzoeken.
5.9.3

Conclusie

Dit plan is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen belangrijk nadelige milieugevolgen te verwachten
als gevolg van de vaststelling van dit plan.
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5.10

Water

5.10.1 Vigerend beleid
5.10.1.1
Europees beleid
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om in
alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water
omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder
estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van gewenste
waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend worden tot
uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld.
In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende
(deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden
bepaald.
5.10.1.2
Rijksbeleid
Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten zich
op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke
thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De doorwerking van de
beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).
5.10.1.3
Provinciaal beleid
In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
5.10.1.4
Beleid waterschap Vechtstromen
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en
Veluwe, Drents Overijsselse Delta, en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld.
Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.
In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema's waterveiligheid, voldoende water,
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op het:
voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen voor een
goed functionerend regionaal watersysteem;
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.
5.10.2 Waterparagraaf
5.10.2.1
Algemeen
Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw)
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is
verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de
waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
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5.10.2.2
Watertoetsproces
Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over voorliggende ontwikkeling door gebruik te maken van de
digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft geleid tot het oordeel 'geen waterschapsbelang'. Het
plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de
waterhuishouding. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn geen waterbelangen gemoeid. De ontwikkeling heeft
geen nieuwe lozingen op oppervlaktewatertot gevolg. In het gebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. Het
waterschap Vechtstromen heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling. Het
watertoetsresultaat is bijgevoegd als bijlage 2.
Hemelwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd ter plaatse van de te transformeren voormalig jongveestal. Het
afvalwater van de woning wordt afgevoerd via de aanwezige riolering.
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Hoofdstuk 6 Juridische aspecten en
planverantwoording
6.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt bij het maken van de keuzes voor het
juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan
op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op
de verbeelding en in de regels door aan te geven waarom een bepaalde functie ergens is toegestaan en waarom
bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

6.2 Opbouw van de regels
6.2.1

Algemeen

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

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

6.2.2

Inleidende regels

6.2.2.1
Begrippen
In artikel 1 zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn
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.
6.2.2.2
Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten (artikel 2) uitleg gegeven wat onder de diverse
meetvoorschriften wordt verstaan.
6.2.3

Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen.
De regels zijn onderverdeeld in o.a.:
Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bouwhoogte, goothoogte etc.);
Afwijken van de bouwregels: onder welke voorwaarde(n) mag afgeweken worden van de aangegeven
bouwregels;
Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig zijn of onder welke
voorwaarden toegestaan zijn;
Afwijken van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde(n) mag afgeweken worden van de aangegeven
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bestemming en/of specifieke gebruiksregels.
In paragraaf 6.3 worden de bestemmingen nader toegelicht en wordt aangegeven waarom voor het plangebied
voor deze bestemmingen is gekozen.
6.2.4 Algemene regels
Anti-dubbeltelregel (artikel 7): Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing
te voorkomen. Deze verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan,
meer dan één keer betrokken wordt bij de berekening van (bijvoorbeeld) een maximaal
bebouwingspercentage.
Algemene bouwregels (artikel 8): in deze regel wordt de minimale afstand tot wegen geregeld.
Algemene gebruiksregels (artikel 9): in deze regel is aangegeven wat onder verboden gebruik wordt
verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in
overeenstemming met de bestemming. Tevens is in dit artikel het bestaande gebruik geregeld.
Algemene afwijkingsregels (artikel 10): in deze regel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid
gegeven om bij een omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde,
onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn
aangegeven.
Overige regels (artikel 11): in deze regels wordt aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid geboden
om nadere eisen te stellen. Ook zijn hier regels omtrent parkeren opgenomen.
6.2.5

Overgangs- en slotregels

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

6.3 Bestemmingen
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar
worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.
Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden
binnen het betreffende plangebied. Zij zijn het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en
overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is. In deze paragraaf worden
de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde volgorde als in de regels
worden behandeld.
Agrarisch - 1 (artikel 3)
De bestemming 'Agrarisch - 1' is toegekend aan de grond behorend tot de huidige locatie van de
woningbouwkavel. Deze woningbouwkavel wordt hierdoor op deze locatie volledig wegbestemd.
De gronden met de bestemming 'Agrarisch - 1 zijn hoofdzakelijk bestemd voor de het agrarisch gebruik en het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische
waarden. Tevens kan worden opgemerkt dat binnen deze bestemming ook tuinen en erven behorende bij de
woningen (binnen de naastgelegen bestemming) zijn toegestaan.
Alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan. Aan deze bestemming is verder een
omgevingsvergunningstelsel voor werken en werkzaamheden opgenomen.

Bos en Natuur (artikel 4)
De gronden met de bestemming 'Bos en Natuur' zijn hoofdzakelijk bestemd voor bos en natuur, het behoud en
herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke waarden van de bosen natuurgebieden, en beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan
niet mede bestemd voor waterberging.
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

Wonen (artikel 5)
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De gronden die worden gebruik voor de woonfunctie zijn bestemd als 'Wonen'. Gronden met deze bestemming
zijn bestemd voor woonhuizen al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden beroep dan wel een
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit.
Aangezien de woonbestemming wordt toegekend op basis van een al bestaand recht op één woningbouwkavel
wordt er slechts één bestemmingsvlak opgenomen. Om de voormalig jongveeschuur als woning te kunnen
gebruiken is het bouwvlak om deze bebouwing heen gelegd. De maximale inhouidsmaat, goohoogte,
bouwhoogte en dakhelling zijn gelijkgesteld aan de bestaande maatvoeringen van de bestaande jongveestal.
Hiermee is de bestaande inhoudsmaat van de jongveestal vastgelegd als maximale inhoudsmaat.
In het geldende RvR bestemmingsplan is voor de betreffende woningbouwkavel ten aanzien van het bouwvolume
een randvoorwaarde gesteld waarbij de lengte minimaal 2,5 keer groter moet zijn dan de breedte. Bij de woning
is daarom, in plaats van 100 m2 aan bijbehorende bouwwerken, 120m² aan bijbehorende bouwwerken en
overkappingen toegestaan. Deze verhoging is noodzakelijk om de geprojecteerde overkapping te kunnen
realiseren en daarmee te voldoen aan voornoemde randvoorwaarde. De goothoogte, bouwhoogte en dakhelling
van bijbehorende bouwwerken en overkappingen is tevens gelijkgesteld aan de betreffende maatvoeringen van
de bestaande jongveestal. Door deze gelijkstelling wordt realisatie van de geprojecteerde overkapping mogelijk
gemaakt. Door het doortrekken van de bestaande vormgeving met betrekking tot de gevel-dak-gootlijn wordt de
eenvoud van de schuurvorm benadrukt.
Aan de regels zijn voorwaardelijke verplichtingen toegevoegd. De voorwaardelijke verplichtingen voorzien in een
borging van de sloop (zie bijlage 2 van de regels) en de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen (zie bijlage 1 van de regels). Deze verplichtingen zijn gekoppeld aan de ingebruikname
van de woning.

Waarde - Essen (artikel 6)
De voor 'Waarde - Essen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologisch en cultuurhistorisch
waardevolle essen en steilranden met bijbehorende beplanting.
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat een op grond van de andere
daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, of de uitbreiding of
vergroting daarvan, slechts mag worden gebouwd c.q. worden toegestaan, indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de archeologische en cultuurhistorische waarden van de gronden.
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Hoofdstuk 7 Economische
uitvoerbaarheid
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien
het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels
niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de gemeentelijke
legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Ten behoeve van deze
ontwikkeling is een rood-voor-rood overeenkomst (anterieure overeenkomst) met de initiatiefnemer gesloten.
Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan
nodig.
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Hoofdstuk 8

Vooroverleg en inspraak

8.1 Vooroverleg
8.1.1

Het Rijk

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is
afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
8.1.2

Provincie Overijssel

Aangezien de ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het vastgesteld gemeentelijk Rood voor Rood
beleid is vooroverleg met de provincie niet noodzakelijk.
8.1.3

Waterschap Vechtstromen

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

8.2 Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In dit geval wordt geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage
gelegd.

8.3 Zienswijzen
Deze paragraaf wordt ingevuld nadat het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen.
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Bijlagen bij de toelichting

bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen
49

Bijlage 1
Verkennend
bodemonderzoek
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Bijlage 2
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Watertoetsresultaat
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datum
21-2-2018
dossiercode 20180221-63-17153
Geachte heer/mevrouw Jeffrey Langejans,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets wordt in uw plan geen
waterschapsbelangen geraakt. U volgt de procedure geen waterschapsbelang. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de
planvorming van uw plan en onderstaande tekst kunt opnemen in het plan.
Paragraaf geen waterschapsbelang
Deze paragraaf geen waterschapsbelang heeft betrekking op het plan Gammelkeresweg (ong.) Deurningen.
Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de waterhuishouding. Met de
voorgenomen ontwikkeling zijn geen waterbelangen gemoeid. De ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater
tot gevolg. In het gebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.
Het waterschap Vechtstromen heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.
Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets. Het proces van de watertoets is goed doorlopen.
Algemene info:
In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan
de instanties die bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan
kennisgevingwro@vechtstromen.nl.

_________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
De WaterToets 2017
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Quickscan natuurwaarden
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Figuur 1. Ligging plangebied (bron: Arc Gis online)
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1 INLEIDING
1.1

Aanleiding

Aan de Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd.
In het kader van ontstening van het landelijk gebied heeft de provincie Overijssel het
voornemen de bedrijfsgebouwen te slopen en de erf verharding te verwijderen. De
aanwezige bedrijfswoningen vallen buiten de geplande ontwikkeling. Na het slopen van
de gebouwen worden er twee nieuwe wooneenheden gerealiseerd op de vrijgekomen
grond.
In verband met deze ontwikkeling is een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving
en –beleid noodzakelijk. Met deze toetsing moet duidelijk worden hoe de ontwikkeling
gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de natuurbescherming.
De eerste stap in deze toetsing is de quickscan flora en fauna. De quickscan richt zich op
het verkrijgen van een geïnformeerd beeld van de mogelijke consequenties vanuit de
natuurwetgeving en -beleid. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de
(mogelijke) effecten van de voorgenomen ontwikkeling en de eventueel noodzakelijke
vervolgstappen.

1.2

Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie en de voorgestane ontwikkeling beschreven. Op
basis van deze informatie is voorliggende toets uitgevoerd. Hoofdstuk 3 geeft een
beknopte beschrijving van de natuurwetgeving en –beleid. De gehanteerde methodiek is
beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt per soortgroep aangegeven welke
beschermde soorten verwacht worden, wat de effecten van de ontwikkeling op deze
soorten zijn en of een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk is. Hoofdstuk 6 geeft de
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. De snelle lezer kan volstaan met het
lezen van hoofdstuk 2 en de conclusie in hoofdstuk 6.
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2
2 HUIDIGE SITUATIE EN ONTWIKKELING
2.1

Huidige situatie

Het plangebied ligt langs de Gammelkeresweg te Deurningen, zie figuur 1 voor de
begrenzing van het gebied. Op het voormalige agrarische erf staan twee wooneenheden.
Overige bebouwing op het erf bestaat uit een half open kapschuur, een voormalige
ligboxenstal, een jongveestal en enkele varkensstallen en bijgebouwen. Het overgrote
deel van het erf is verhard, aan de oostzijde zijn keerwanden voor kuilvoeropslag
aanwezig. Opgaande beplanting bestaat uit zomereik welke aan weerszijden van de
bedrijfswoningen staan. Zowel de westzijde als de oostzijde van het erf grenst aan een
boselement. Permanent watervoerende elementen ontbreken in het plangebied, net ten
noorden van het erf stroomt de Gammelkerbeek (welke recentelijk heringericht is).
Verlichting rond het erf concentreert zich rond de bebouwing. Op pagina 7 is een
sfeerimpressie van het plangebied weergegeven.

2.2

Voorgestane ontwikkeling

De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit het slopen van de voormalige agrarische
bebouwing, waaronder de kapschuur, melkveestallen, varkensstallen en bijgebouwen.
Ook de aanwezige erfverharding wordt verwijderd, behoudens het oprit naar de
bestaande woningen en de ruimte rond de terrassen van deze woningen. Ter hoogte van
de jongveestal wordt het perceel afgegraven zodat er aansluiting ontstaat bij de nieuw
ingerichte Gammelkerbeek.
Na de sloop van de gebouwen worden twee nieuwe woningen gerealiseerd op het erf. De
aanwezige beplanting valt buiten de ruimtelijke ingreep en blijft in de toekomstige situatie
behouden.
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Sfeerimpressie plangebied met van links naar rechts en van boven naar onder: Foto 1: schuur grenzend aan
ligboxenstal, Foto 2: varkensschuur, Foto 3 en 4: aanzicht ligboxenstal en binnenzijde, Foto 5: zolder op half
open kapschuur, foto 6: opslag tussen varkensschuren, foto 7: werktuigenberging, foto 8: bestaande te
behouden bebouwing.
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3
3 NATUURWETGEVING
De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een gebiedsgericht
(Natuurbeschermingswet 1998) en een soortgericht spoor (Flora- en faunawet). Met de
Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving geïmplementeerd. De kern van het natuurbeleid
wordt gevormd door de Ecologische hoofdstructuur, dat een samenhangend netwerk
vormt van natuurgebieden. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante
wetgeving en het natuurbeleid voor het plangebied.

3.1

Flora- en faunawet beschermt dieren en planten

De Flora- en faunawet is erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en
de dieren en planten binnen de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens
de Europese afspraken toekomt. De Flora- en faunawet is overal en altijd van toepassing
bij ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de aanwezigheid van
beschermde soorten. Voor meer informatie inzake de Flora- en faunawet zie de website
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische
Zaken: mijn.rvo.nl.
Bescherming planten en dieren
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en
diersoorten, van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van
de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het
‘nee, tenzij-principe’). De wet beschermt:
enkele vaatplanten;
bijna alle zoogdieren;
alle vogels;
alle reptielen;.
alle amfibieën;
enkele vissen;
enkele ongewervelde (insecten en weekdieren).
Deze soorten zijn verdeeld in vijf beschermingsniveau’s:
licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet);
middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en faunawet);
zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet);
vogels;
vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd.
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Bestendig beheer

Ruimtelijke
ontwikkeling

Zorgplicht

Zorgplicht

Soorten van tabel 1
Lichtste beschermingsregime
algemene soorten

Vrijstelling
Wel zorgplicht

Vrijstelling
Wel zorgplicht

Soorten van tabel 2
Middelste beschermingsregime
overige soorten

Gedragscode
of
Ontheffing

Gedragscode
of
Ontheffing

Vogels

Gedragscode
(of
Ontheffing)

Gedragscode
(of
Ontheffing)

Vogels met jaarrond beschermde
nesten

Gedragscode
of
Ontheffing

Ontheffing

Soorten van tabel 3
Zwaarste beschermingsregime
Bijlage 1 AMvB
Bijlage IV Habitatrichtlijn

Gedragscode
of
Ontheffing

Ontheffing

Zwaar

Bescherming

Licht

Niet beschermde soorten

Figuur 2. Overzicht mogelijke instrumenten om de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te overtreden
bij activiteiten. De tabellen in dit overzicht verwijzen naar de verschillende tabellen in de Flora- en faunawet.
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Verbodswet
De Flora- en faunawet is - in tegenstelling tot vele andere wetten - een verbodswet en
geen gebodswet. Overtreding van de Flora- en faunawet is een economisch delict waarbij
op basis van ‘strafrecht’ boetes worden gegeven en/of vervolging optreedt. Ook kan op
basis van bestuursrecht bestuursdwang worden opgelegd. Personen worden individueel
aansprakelijk gesteld en eventuele opdrachtgevers kunnen te maken krijgen met
aansprakelijkheid en vervolgschade.
De verboden moeten ervoor zorgen dat in het wild levende planten en dieren zoveel
mogelijk met rust worden gelaten. Handelingen die de wet verbiedt zijn:
plukken, vangen en doden;
verstoren;
vernielen van leefgebied, nesten en holen;
weghalen van eieren;
bezit en handel.
Onder bepaalde voorwaarden mogen deze handelingen wel uitgevoerd worden. U heeft
dan een ontheffing of vrijstelling nodig of u werkt conform een gedragscode.
Figuur 2 geeft aan bij welke activiteiten welke instrumenten beschikbaar zijn.
Zorgplicht
De Flora- en faunawet gaat uit van de intrinsieke waarde van alle dieren en planten. De
mens moet daar zorgvuldig mee omgaan. Daarom is de zorgplicht in artikel 2 van de wet
opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen
voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dat betekent
dat iedereen naar redelijkheid nadelige effecten:
moet voorkomen;
moet beperken;
ongedaan moet maken.

3.2

Natura 2000-gebieden, Natuurbeschermingswet 1998

In Nederland hebben verscheidene natuurgebieden een beschermde status onder de
Natuurbeschermingswet 1998. Daarbij zijn 2 soorten te onderscheiden:
A. Natura 2000-gebieden
B. Beschermde natuurmonumenten
Natura 2000-gebieden
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura
2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese
Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de
Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden
instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen worden gebracht.
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Beschermde Natuurmonumenten
Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door
het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de
inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid
tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten, beide worden nu Beschermde
Natuurmonumenten genoemd. Daarnaast komen die (delen van) Natuurmonumenten
die overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen. De
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel
mede betrekking hebben op de waarden die beschermd werden door het
Natuurmonument. In totaal blijven 63 Beschermde Natuurmonumenten bestaan.
Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied
is aangewezen. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde
natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging
gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal
verlenen de provincies de vergunningen. Maar soms doet het ministerie van
Economische Zaken (EZ) dit.
Gevolgen plangebied
In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Op
ongeveer 4 km afstand ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Lemselermaten.
Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden, de invulling van de tussenliggende
gebieden en de voorgenomen werkzaamheden wordt niet verwacht dat de
werkzaamheden een invloed hebben op aangewezen habitattypen en -soorten. Derhalve
is er geen reden om aan te nemen dat er kans is op een belemmering van de
kernopgaven van het Natura 2000-gebied, zij het door een rechtstreekse invloed,
cumulatieve invloed of externe werking. Een toetsing op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

3.3

Natuurnetwerk Nederland / Ecologische Hoofdstructuur

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw
aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende
agrarisch gebied. Het Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De
provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit
natuurnetwerk. In of in de directe nabijheid van de NNN/EHS geldt het ‘nee, tenzij’principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op de NNN/EHS denkbaar zijn, is het
raadzaam (en in sommige gevallen noodzakelijk) een NNN/EHS-toetsing uit te voeren.

Gevolgen plangebied
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de NNN/EHS. De boselementen en de
gammelkerbeek ten noorden van het plangebied maken wel onderdeel uit van NNN/EHS-
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gebied. Met de voorgenomen werkzaamheden worden geen negatieve effecten verwacht
op de wezenlijke waarden en kenmerken van de NNN/EHS. Van afname van areaal is
geen sprake, tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden en
kenmerken van de NNN/EHS significant aantasten. Een toetsing aan het NNN/EHSbeleid wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

3.4

Rode lijst

De Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of
dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve
trend. Een vermelding op een Rode Lijst geeft dus een indicatie over hoe het een soort
vergaat, het is geen indicatie over de zeldzaamheid. De lijsten worden periodiek
vastgesteld door de staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken. In totaal
zijn 18 Rode Lijsten aanwezig waarop 3363 soorten zijn vermeld. Rode lijsten hebben
geen juridische status. Als een soort op de lijst komt, is deze niet automatisch
beschermd. Daarvoor moet de soort worden aangewezen onder de Flora- en faunawet.
Binnen deze rapportage wordt alleen ingegaan op soorten die beschermd zijn onder de
Flora- en faunawet en worden Rode Lijst-soorten niet aangehaald.
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4
4 METHODE
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van een bestaande
inventarisatiegegevens en een verkennend veldbezoek.

4.1

Bureauonderzoek

Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en indien
beschikbaar regionale verspreidingsinformatie.
Uit de landelijke verspreidingsinformatie uit atlassen, die deels gedateerd is, moet blijken
of nabij de locaties in het verleden strikt beschermde soorten zijn aangetroffen. Exacte
locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij veelal niet bekend. Deze gegevens
hebben vaak betrekking op atlasblokken (5x5 kilometer). De soortgegevens hebben
daarom veelal betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied.

4.2

Terreinbezoek

Op basis van een eenmalig veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied
voor de verwachte soorten en/of soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag
door B. Haamberg uitgevoerd, ecologisch adviseur bij Eelerwoude. Dit betrof op 19
augustus 2015 bij 19ºC, licht bewolkt, droog weer en windkracht 1 (beaufort). Het gaat
hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein
(biotopen onderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten ook
genoteerd.
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5
5 BESCHERMDE SOORTEN & EFFECTEN
Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens het veldonderzoek waargenomen soorten, al dan niet
aangevuld met gegevens uit literatuur en andere informatiebronnen. Tevens worden
eventuele effecten beschreven als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.

5.1

Planten

Voorkomen en functie
Tijdens het veldbezoek is flora aangetroffen kenmerkend voor voedselrijke en verstoorde
milieus. Aangetroffen zijn onder meer rode en witte klaver, grote brandnetel,
koninginnekruid, harig knopkruid, speer- en akkerdistel. Beschermde plantensoorten zijn
tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.
Gelet op de aanwezige terreintypen, het beheer en de functie van het plangebied is het
niet waarschijnlijk dat, beschermde planten voorkomen.
Effecten en advies
Tijdens het veldbezoek is geen beschermde flora aangetroffen en deze is op basis van
het aanwezige biotoop en functie van het plangebied ook niet te verwachten.
Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde
flora niet noodzakelijk.

5.2

Zoogdieren

5.2.1 Vleermuizen
Voorkomen en functie
In het plangebied is tijdens het dagbezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor
vleermuizen. Hierbij is onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en
foerageergebied. In het plangebied kunnen de volgende vleermuissoorten voorkomen:
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis
en rosse vleermuis.
Verblijfplaats
Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en
verblijfplaatsen. Deze verblijfplaatsen kunnen o.a. de volgende functies hebben:
kraamverblijfplaats;
zomerverblijfplaats;
paar- en/of baltsverblijfplaats;
14

Quickscan flora en fauna
Concept

winterverblijfplaats.
Kader - vleermuisverblijfplaatsen
Onder de vleermuizen zijn gebouwbewonende en/of boombewonende soorten aanwezig. Gewone
dwergvleermuis en laatvlieger zijn hoofdzakelijk gebouwbewonend. Rosse vleermuis en watervleermuis zijn
voornamelijk boombewonend en gewone grootoorvleermuis, franjestaart en ruige dwergvleermuis bewonen
zowel bomen als gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn ruimtes in spouwmuren en
achter boeiboorden en gevelbetimmering. Holten en spleten in bomen en ruimtes achter loszittend schors zijn
voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.

Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het
klimaat, de toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats
worden meestal gebouwen en/of bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen
zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of een geïsoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben aan
een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen gaat het meestal om dikke, oude
bomen met een dikke restwand.

Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn hoofdzakelijk gebouwbewonende soorten,
rosse vleermuis een boombewonende soort terwijl gewone grootoorvleermuis en de ruige
dwergvleermuis zowel boom- als gebouwbewonend zijn.
De ligboxen- en jongvee stal beschikken over een spouwmuur, zijn voorzien van
plaatwerk en hebben een platendak. De ligboxenstal verkeert in bouwvallige conditie, met
scheuren in het plaatwerk en een open voorzijde. Beide objecten lijken ongeschikt als
verblijfplaats voor vleermuizen vanwege tocht, beperkte bufferende capaciteit en
aanwezigheid van licht waardoor voor vleermuizen ongunstige omstandigheden
aanwezig zijn. De aanwezige varkensschuren zijn voorzien van lage spouwmuren, en zijn
voorzien van een platendak. Evenals de melkveestallen lijken deze objecten geen functie
te vervullen als verblijfplaats voor vleermuizen, vanwege de beperkte buffercapaciteit die
de gebouwen bezitten, hetgeen een ongunstig microklimaat tot gevolg heeft. De half
open kapschuur en overige bijgebouwen beschikken in grote mate over dezelfde
eigenschappen als eerder beschreven melkvee- en varkensstallen waarbij op basis van
expertise ook deze objecten geen functie als potentiële verblijfplaats voor vleermuizen
lijken te vervullen.
De wooneenheden beschikken beiden over een spouwmuur, gevelbetimmering en
pannendaken en zijn goed toegankelijk voor vleermuizen ondermeer door de aanwezige
dilatatievoegen. Door buffering van de panden ontstaat een voor vleermuizen gunstig
microklimaat. Het is aannemelijk dat de bestaande wooneenheden in het plangebied een
functie vervullen als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuissoorten.
Potentiële verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen zijn tijdens het veldbezoek
niet vastgesteld.
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Foerageergebied en vliegroutes
Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het
verdwijnen ook een verblijfplaats ongeschikt wordt. Bijvoorbeeld door het onderbreken
van een vliegroute wordt een foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen
onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het verdwijnen van foerageergebieden of
vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er voldoende bereikbare alternatieven zijn.
Kader - vleermuisvliegroutes
Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs
te verplaatsen. Een aaneengesloten kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat
onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 tot 200 meter mogen bedragen (kleinere en langzaam
vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze afstand kunnen sommige
soorten deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en
foerageergebieden.

Het plangebied is redelijk geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. In de omgeving
is eveneens geschikt als foerageergebied, ondermeer langs de Gammelkerbeek.
Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen zoals houtsingels om zicht langs te
verplaatsen. Dergelijke beplanting ontbreekt grotendeels in het plangebied.
Effecten en ontheffing
Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Het verjagen,
vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede het verstoren of
vernielen van vaste verblijfplaatsen (inclusief de functionele leefomgeving) is verboden
vanuit de Flora- en faunawet. De functionaliteit van verblijfplaatsen van vleermuizen
dienen te allen tijde gegarandeerd te blijven.
Negatieve effecten op verblijfplaatsen gebouwbewonende vleermuizen zijn redelijkerwijs
uit te sluiten omdat de te slopen bebouwing vanwege de bouwkundige eigenschappen
ongeschikt is als verblijfplaats voor deze soorten. Het is aannemelijk dat de aanwezige
woningen een potentiële functie als verblijfplaats vervullen voor gebouwbewonende
soorten vanwege de toegankelijkheid en het bufferende vermogen, waardoor een voor
vleermuizen gunstig microklimaat ontstaat.
Negatieve effecten op foerageergebied en vliegroutes worden niet verwacht. Verwacht
wordt dat met het verwijderen van de erfverharding en het beplanten van de nieuwe
kavels meer geschikt foerageergebied voor de soorten ontstaat. Belangrijk is echter dat
de hoeveelheid permanente verlichting op tot op heden onverlichte delen niet significant
toeneemt, waarvoor zie kader.
Kader - Verlichting

Een aantal nachtactieve dieren, zoals vleermuizen, uilen en marters, zijn gevoelig voor verlichting. Er zijn
soorten die kunstlicht zoveel mogelijk vermijden, zoals watervleermuis, en er zijn soorten die rond
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lantaarnpalen jagen, zoals rosse vleermuis. Bij het plaatsen van verlichting bij in- en/of uitvliegopeningen,
vliegroutes en foerageergebieden kunnen barrières ontstaan waardoor de vleermuizen van de verblijfplaatsen,
vliegroute en/of foerageergebied afzien.

Om lichthinder te voorkomen en het gebied aantrekkelijker te maken voor vleermuizen kunnen verschillende
maatregelen getroffen worden:
verlichting alleen plaatsen waar het echt nodig is;
verlichting alleen aan op momenten wanneer het nodig is (dynamische verlichting);
verlaag de hoogte van de lichtmasten;
beperk verstrooiing het licht tot een minimum door gebruik van aangepaste armatuur (zie figuur 4);
toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting (amberkleurige UV-vrije ledlampen)
geen verlichting plaatsen bij in- en/of uitvliegopeningen en vliegroutes.

Figuur 3 Voorbeelden om verstrooiing te voorkomen

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor vleermuizen
niet noodzakelijk.
5.2.2 Overige zoogdieren
Voorkomen en functie
Het is aannemelijk dat het plangebied en de nabije omgeving onderdeel uitmaakt van het
leefgebied van grondgebonden zoogdieren waaronder egel, konijn, haas, vos, ree, kleine
marterachtigen, mol en algemene (spits) muizensoorten, allen tabel 1 soorten uit de
Flora- en faunawet.
Het is aannemelijk dat het plangebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de
steenmarter (FF tabel 2). Tijdens het veldbezoek zijn oude uitwerpselen aangetroffen die
vermoedelijk aan deze soort toebehoren. Aanwijzingen die duiden op recente
aanwezigheid waaronder uitwerpselen zijn niet vastgesteld in het plangebied. .
Uit de literatuur is daarnaast het voorkomen bekend van de zwaar beschermde
veldspitsmuis (FF- tabel 3) (Snaak, 2008). De exacte locatie van deze waarnemingen zijn
onbekend en ingevoerd op uurhok niveau (5X5 kilometer). De soort wordt in diverse
terreintypen aangetroffen waaronder jonge aanplant, overhoekjes, tuinen, bomenrijen
langs zandwegen, bermen etc. (Snaak, 2008). Dergelijke vegetatie is langs de randen
van het plangebied aanwezig.
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Effecten en ontheffing
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van de
genoemde zoogdieren van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op
de gunstige staat van instandhouding van deze soorten omdat er voldoende alternatief
leefgebied aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten
geldt dan ook een vrijstelling. Verwacht wordt dat als gevolg Een ontheffing Flora- en
faunawet is daarom niet noodzakelijk.
Aanwijzingen die duiden op recente aanwezigheid van de steenmarter waaronder (verse)
uitwerpselen zijn niet vastgesteld in het plangebied. Negatieve effecten op de
steenmarter kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten mits, wordt gewerkt buiten de
kwetsbare (voortplantings) periode voor de soort.
Met de nieuwe inrichting van het plangebied dient rekening gehouden te worden met de
veldspitsmuis. Ook in de nieuwe situatie dient het plangebied geschikt te blijven voor de
soort. Indien maatregelen voor de soort getroffen worden, zijn negatieve effecten (en
daarmee ook de gunstige staat van instandhouding) op de soort uit te sluiten. Indien deze
maatregelen niet uitgevoerd worden, is (mogelijk) een ontheffing noodzakelijk. Er is
voldoende soortgelijk biotoop aansluitend aan het plangebied aanwezig en het betreft
een relatief kleine ontwikkeling. Het is aannemelijk dat de ontwikkeling op termijn leidt tot
een vergroting van het leefgebied vanwege het verwijderen van de erfverharding en het
aanbrengen van groen. Aanvullende maatregelen voor de veldspitsmuis bestaan uit:
Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met
de seizoenactiviteiten van de veldspitsmuis om verstoring in de meest kwetsbare
perioden (voortplanting, winterrust) te voorkomen. De voortplantingperiode van
de veldspitsmuis loopt globaal van 15 maart tot 1 oktober. Het is niet bekend of
de veldspitsmuis ook een echte winterrust houdt. In deze periode is de soort
vooral kwetsbaar bij vorst en een sneeuwlaag. Afhankelijk van het seizoen en de
weeromstandigheden kunnen deze perioden langer dan wel korter zijn. De
geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te
worden bepaald door een deskundige op het gebied van de veldspitsmuis.
Vóór de uitvoer van grondwerkzaamheden dient enkele weken voorafgaand aan
de werkzaamheden in het terrein, het terrein zoveel mogelijk handmatig
opgeruimd te worden door het handmatig verwijderen van struiken, takken, dode
vegetatie en dergelijke. Vervolgens dient de vegetatie kort gehouden te worden
(machinaal), waarbij er in één richting wordt gewerkt, zodat aanwezige
veldspitsmuizen de kans krijgen om te vluchten.
Tijdens de graafwerkzaamheden dient er één kant opgewerkt te worden (Schrale
en) ruige randen binnen en/of aan de randen van het plangebied laten
staan/creëren.
Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor grondgebonden
zoogdieren niet noodzakelijk, mits aanvullende maatregelen genomen worden zodat
negatieve effecten op veldspitsmuis uitgesloten kunnen worden.
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5.3

Vogels

Alle vogels zijn als soort op een gelijke wijze beschermd in de Flora- en faunawet.
Beleidsmatig heeft het Ministerie van Economische Zaken een onderverdeling gemaakt,
gericht op de mate van verantwoording en afstemming van werkzaamheden versus het
behoud van vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit betreft:
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Overige broedvogels
Bij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden kunnen nesten van overige
vogels soms ook jaarrond beschermd zijn. Dit is met name aan de orde bij grote
ontwikkelingen of zeer bijzondere locaties. In de regel is dit niet aan de orde en zijn de
nesten van de vogels alleen beschermd als ze in gebruik zijn.
Voorkomen en functie
Broedvogels
De aangetroffen vogels binnen en direct rondom het plangebied vallen onder de
algemene broedvogels van tuin en erf. Tijdens het veldbezoek zijn onder andere merel,
grasmus, tjiftjaf, koolmees en pimpelmees vastgesteld. Nesten van deze soorten zijn niet
vastgesteld.
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Tijdens het veldbezoek zijn in de half open kapschuur braakballen aangetroffen. Op basis
van fotomateriaal gemaakt door de huidige bewoners is vastgesteld dat het om een
bosuil gaat. Nestgelegenheid voor de bosuil ontbreekt, bijvoorbeeld in de vorm van een
kast, ontbreekt in het plangebied. Het is aannemelijk dat de bosuil broedt in een van de
omringende boselementen. Verse braakballen zijn tijdens het veldbezoek niet
aangetroffen. Het is aannemelijk dat de schuur een functie heeft als rustplaats voor de
bosuil.
Rond de bestaande woningen zijn enkele huismussen vastgesteld. Het is aannemelijk dat
deze broeden in een van beide woningen. De omringende omgeving maakt onderdeel uit
van de functionele leefomgeving van de soort.
Effecten en ontheffing
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Van een aantal vogelsoorten zijn de nestlocaties en de functionele leefomgeving jaarrond
beschermd. De huismus en de bosuil vallen onder deze bescherming. Het ontbreken van
verse sporen van de bosuil indiceert dat de kapschuur in het plangebied een functie heeft
als tijdelijke rustplaats voor de soort en derhalve niet behoord tot de vaste- rust en
verblijfplaatsen. Verwacht wordt dat de voorgenomen ontwikkeling juist een positieve
bijdrage levert ten aanzien van de functionele leefomgeving van de bosuil. Als gevolg van
afname van erfverharding en toename van opgaande beplanting waardoor het aantal
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prooidieren zal toenemen. Doordat de boselementen buiten de invloedssfeer van de
werkzaamheden liggen, blijft de nestplaats van de soort behouden.
Negatieve effecten op de huismus kunnen redelijkerwijs uitgesloten worden omdat de
nestplaats rond de woningen inclusief functionele leefomgeving bestaande uit
groenblijvende heesters buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden liggen.
Overige broedvogels
Alle vogelsoorten in Nederland zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Voor
alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod
op handelingen die nesten beschadigen of verstoren. Verstoring kan in veel situaties
worden voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te
voeren. De periode van 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als
broedseizoen. Voor de Flora- en faunawet zijn echter alle bewoonde vogelnesten
beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar. Het genoemde termijn moet daarom niet al
te strikt worden toegepast.
Conclusie: Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het
broedseizoen van vogels.

5.4

Amfibieën en reptielen

Voorkomen en functie
Amfibieën
Vanwege het grote areaal aan verhard terrein ontbreekt geschikt (land) biotoop voor
amfibieën.
Reptielen
Beschermde reptielen zijn gebonden aan specifieke terreinen. In het plangebied
ontbreekt dergelijk geschikt biotoop zoals heideterreinen en venranden. Er zijn ook geen
verspreidingsgegevens bekend van reptielen in en rondom het plangebied.
Effecten en ontheffing
Binnen het plangebied ontbreekt geschikt biotoop voor amfibieën en reptielen. Nader
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt voor deze soortgroep niet
noodzakelijk geacht.
Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor amfibieën en
reptielen niet noodzakelijk.

5.5

Vissen

Voorkomen en functie
Binnen het plangebied ontbreken watervoerende elementen. Geschikt leefgebied is voor
deze soortgroep dan ook niet aanwezig.
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Effecten en ontheffing
Er worden geen effecten op beschermde vissen verwacht. Een ontheffing Flora- en
faunawet is niet aan de orde.
Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde
vissen niet noodzakelijk. Wel dient rekening gehouden te worden met de zorgplicht.

5.6

Beschermde soorten ongewervelden

Voorkomen en functie
Beschermde soorten ongewervelden (dagvlinders, libellen, kevers, Europese rivierkreeft
en platte schijfhoren) worden op grond van verspreidingsgegevens en habitatvoorkeuren
niet verwacht.
Effecten en ontheffing
Er worden geen effecten op beschermde soorten ongewervelden verwacht. Een
ontheffing Flora- en faunawet is niet aan de orde.
Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde
ongewervelden niet noodzakelijk.
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6
6 CONCLUSIE EN VERVOLG
Op basis van deze quickscan wordt geen toetsing van de effecten van de ontwikkeling op
beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebied en/of Ecologische Hoofdstructuur)
noodzakelijk geacht. Beschermde (Flora- en faunawet) soorten worden wel verwacht.
Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat in het onderzoeksgebied een
potentiële habitat biedt voor een aantal beschermde soorten. Hoewel er geen gerichte
veldinventarisatie heeft plaatsgevonden, is op basis van de beschikbare
literatuurgegevens en een veldbezoek vastgesteld dat het terrein mogelijk van belang is
voor enkele licht beschermde soorten (tabel 1-soorten), steenmarter en voor strikter
beschermde broedvogels, veldspitsmuis en vleermuizen.

6.1

Zoogdieren

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van enkele
soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige
staat van instandhouding van deze soorten omdat er voldoende leefgebied aanwezig blijft
en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een vrijstelling.
Een ontheffing Flora- en faunawet is daarom niet noodzakelijk.
Aanwijzingen die duiden op recente aanwezigheid van de steenmarter waaronder (verse)
uitwerpselen zijn niet vastgesteld in het plangebied. Negatieve effecten op de
steenmarter kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten mits, wordt gewerkt buiten de
kwetsbare (voortplantings) periode voor de soort.
Negatieve effecten op de veldspitsmuis zijn redelijkerwijs uit te sluiten mits, aanvullende
maatregelen genomen worden die de gunstige staat van instandhouding kunnen
waarborgen.
Negatieve effecten op vleermuizen zijn redelijkerwijs uit te sluiten omdat potentiële
verblijfplaatsen zich buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden bevinden. Verwacht
wordt dat voorgenomen ontwikkeling een positief effect heeft op het foerageergebied van
vleermuizen.
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt voor zoogdieren niet
noodzakelijk geacht.

22

Quickscan flora en fauna
Concept

6.2

Vogels

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt
vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren
beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van
beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit dat
1
verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd mogen worden.
Negatieve effecten op de vaste rust- en verblijfplaatsen van de huismus en bosuil kunnen
redelijkerwijs worden uitgesloten omdat deze buiten de invloedssfeer van de
werkzaamheden liggen en de werkzaamheden niet leiden tot aantasting of vernietiging
van de functionele leefomgeving van de soorten.
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt voor vogels niet
noodzakelijk geacht, mits wordt gewerkt buiten het broedseizoen.

6.3

Uitvoerbaarheid van de plannen

Mits rekening gehouden wordt met de voorgenoemde maatregelen en werkwijze is geen
overtreding van de natuurwetten aan de orde. Vanuit de eisen van de natuurbescherming
is het plan derhalve uitvoerbaar.

6.4

Geldigheid onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag
(ministerie van Economische Zaken in deze) hanteert de volgende definitie voor de
geldigheid van onderzoeken naar strikt beschermde soorten (tabel 3 soorten en vogels):
“ Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen
ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In
gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn.”
Voor onderzoeken waar alleen soorten van tabel 1 en/of 2 van de Flora- en faunawet aan
de orde zijn, mag worden volstaan met een geldigheid van 5 jaar. Waarbij ook geldt dat
er in die periode weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen optreden.
Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2.
Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien
van de effecten op beschermde soorten leiden.

1

In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een
broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 maart tot 15 juli.
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Tabel 1 Resultaten (mogelijk) aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied. Zie bijlage 1 voor een toelichting ten aanzien van de zorgplicht

Soort(groep)

Gebruik gebied

Effect ruimtelijke ontwikkelingen

Ontheffing

Vervolg
Nader onderzoek / mitigerende en/of compenserende
maatregelen

1

Algemene
grondgebonden
zoogdieren

Leefgebied

Tijdelijke aantasting leefgebied,
doden, op termijn weer geschikt
leefgebied

Nee

Zorgplicht

2

Steenmarter

Mogelijke verstoring

Nee

Zorgplicht, werken buiten kwetsbare perioden

3

Veldspitsmuis

Mogelijk leefgebied

Nee

Aanvullende maatregelen, zorgplicht

3

Vleermuizen

Leefgebied

Geen

Geen

Zorgplicht

V

Vogels

Broedlocatie

Mogelijke verstoring

Nee, mits

Werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoeren, zorgplicht

Vjaarrond

Huismus

Broedlocatie

Geen

Nee

Werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoeren

Vjaarrond

Bosuil

Tijdelijke rustplaats

Geen

Nee

Werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoeren

Tabel
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Mogelijk onderdeel van
leefgebied

Mogelijke verstoring en (tijdelijke
aantasting leefgebied)
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bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen

Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
1.1
plan:
het bestemmingsplan "herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen" met identificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPHERZGAMMELKER-OW01 van de gemeente Dinkelland;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
1.3
aan-huis-verbonden beroep:
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch,
kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, uitge-zonderd prostitutie, dat in of bij een
woonhuis wordt uitgeoe-fend door de gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.4
aan- en uitbouw:
een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar
in functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw);
1.5
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.6
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7
archeologische waarden:
waarden die aan een gebied zijn toegekend vanwege de kennis en wetenschap van de in dat gebied
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;
1.8
bassin:
een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en
glastuinbouwactiviteiten;
1.9
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.10 bedrijf:
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, in-stalleren en/of herstellen van
goederen;
1.11 bestaand:
ten aanzien van de vóór 1998 aanwezige bouwwerken, de na 1998 bij of krachtens de Woningwet aanwezige
bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het overige gebruik:
bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;
1.12 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.13 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.14 boomteelt:
de teelt van boomkwekerijgewassen;
1.15 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
1.16 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.17 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegelaten;
1.18 bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
1.19 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen
en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.20 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.21 containerteelt:
het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;
1.22 cultuurgrond:
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden gebruikt ten behoeve
van een agrarische bedrijfsvoering;
1.23 cultuurhistorische waarden:
waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis;
1.24 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren
van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.25 evenement:
elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toe-gankelijke festiviteit, grootschalige sportwedstrijd,
auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie
bedoelde activiteiten, met uit-zondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kans-spelen als bedoeld in
de Wet op de kansspelen en betogin-gen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;
1.26 extensief dagrecreatief medegebruik:
een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat 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;
1.27 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
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1.28 geomorfologische waarden
de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze
van hun ontstaan;
1.29 hoofdgebouw:
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming
het belangrijkst is;
1.30 houtteelt:
de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie hout-productie 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;
1.31 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;
1.32 kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
1.33 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 overeen-stemming is;
1.34 landschappelijke waarden:
waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare
structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip landschappelijke waarden zal de
landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);
1.35 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;
1.36 mest- en/of organische (bij)productvergisting:
het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van organische verbindingen
door bacteriën waarbij methaangas vrijkomt;
1.37 natuurlijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zullen de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);
1.38 normaal onderhoud:
het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig nood-zakelijk is voor een goed beheer, behoud en
gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;
1.39 overig bouwwerk:
Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden.
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1.40 overige opgaande teeltvormen:
sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van meerjarige
gewassen;
1.41 overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste
één wand;
1.42 peil:
a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:
1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);
1.43 prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;
1.44 prostitutiebedrijf:
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;
1.45 sierteelt:
de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;
1.46 silo:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslag-doeleinden;
1.47 verblijfsrecreatie:
recreatief nachtverblijf voor een korte aaneengesloten periode van maximaal 2 maanden, waarbij wordt
overnacht in kampeermiddelen, stacaravans, chalets of recreatiewoningen, uitsluitend door diegenen die hun
woonadres elders hebben;
1.48 voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als
voorgevel moet worden aangemerkt;
1.49 werk:
een werk, geen gebouw of bouwwerk zijnde;
1.50 woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding;
1.51 woonhuis:
een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar
gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2
de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel;
2.3
de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4
de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.5
de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.6
afstand tot de weg
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg;

bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen
235

236

bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen

Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - 1
3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische
waarden;
met daaraan ondergeschikt:
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

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

met de daarbijbehorende:
k.

3.2

bouwwerken, geen gebouw zijnde.

Bouwregels

3.2.1 Gebouwen en overkappingen
Gebouwen en overkappingen mogen binnen deze bestemming niet worden gebouwd.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen 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 voor niet-agrarische bedrijvigheid;
c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten, met uitzondering van tijdelijke opslag
van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
d. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes maanden
per jaar;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve
van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde percelen en veldschuren;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en
streekeigen producten;
g. het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boom-teelt, houtteelt of overige opgaande
teeltvormen;
h. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
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i.
j.
k.

3.4

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

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 3.3 onder i en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen 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;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen.

3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.5.1 Vergunningplicht
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van, buiten de aangeduide bouwpercelen, de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel
uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Boswet of
krachtens een op grond van de Boswet vastgestelde verordening;
b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van ten
hoogste 1,00 hectare;
d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het
educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen, met uitzondering van het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van
percelen;
h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of
–leidingen, anders dan voor de middels dit bestemmingsplan te realiseren woning.
3.5.2 Uitzondering vergunningplicht
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;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
d. voldoen aan het erfinrichtingsplan, zoals opgenomen in bijlage 1.
3.5.3 Afwegingskader
1. 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.
2. De in lid 3.5.1 onder a, voorzover het betreft het dempen, genoemde omgevingsvergunningen kunnen voorts
slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet
onevenredig wordt geschaad.

238

bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen

bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen
239

Artikel 4 Bos en Natuur
4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos en Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bos en natuur;
b. het behoud en herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke
waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan niet mede bestemd
voor waterberging;
met daaraan ondergeschikt:
d.
e.
f.
g.

het extensief agrarisch medegebruik;
het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
wegen en paden;
openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2

Bouwregels

4.2.1 Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
4.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en.of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een
permanent ander gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen.

4.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.4.1 Algemeen
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamhedende volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit
te voeren:
a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bomen- en oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas, met dien verstande dat aanplanten van bomen en/of
struikgewas op basis van het in bijlage 1 opgenomen erfinrichtingsplan is toegestaan zonder
omgevingsvergunning;
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of
-partijen;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
f. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
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g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van extensief dagrecreatief medegebruik en/of het educatief
medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of
-leidingen.
4.4.2 Uitzondering
Het in lid 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van dit plan;
4.4.3 Voorwaarden
a. De in lid 4.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de
archeologische waarden;
b. Voor de in lid 4.4.1 onder a tot en met c genoemde activiteiten zullen uitsluitend vergunningen worden
verleend als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van het bos- en natuurbeheer.
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Artikel 5 Wonen
5.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, en bijbehorende bouwwerken en overkappingen en overige bouwwerken geen gebouwen
zijnde, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige
bedrijfsmatige activiteit;
Met daarbijbehorende:
b. tuinen, erven, landschappelijke elementen en terreinen;
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

5.2

Bouwregels

5.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;
een woning mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
per bouwvlak mag maximaal 1 woning worden gebouwd;
de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste de bestaande inhoud van de bebouwing
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaande maatvoering' bedragen;
e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de bestaande goothoogte van de bebouwing ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaande maatvoering' bedragen;
f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de bestaande bouwhoogte van de bebouwing ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaande maatvoering' bedragen;
g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal de bestaande dakhelling van de bebouwing ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaande maatvoering' bedragen;
h. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder het hoofdgebouw worden gebouwd. De inhoud van een
hoofdgebouw wordt berekend exclusief kelderruimte.
5.2.2 Kelders
Voor het bouwen van kelders gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

de kelder ligt in zijn geheel onder het hoofdgebouw en is niet van buitenaf toegankelijk;
de kelder wordt in maximaal 1 bouwlaag uitgevoerd;
de kelderramen mogen niet boven maaiveldniveau worden aangebracht;
de kelder heeft op maaiveldniveau geen ruimtelijke uitstraling en is dus niet zichtbaar;
ten behoeve van daglichttoetreding en ventilatie mogen ramen met een koekoek worden aangebracht;
de maximale breedte van een koekoek haaks op de gevel bedraagt 0,75 meter;
maximaal 50% van de omtrek van het bouwwerk (buitenmuren) mag worden voorzien van een koekoek;
het is niet toegestaan een talud aan te brengen.

5.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de bijbehorende bouwwerken en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van het
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
b. bijbehorende bouwwerken en overkappingen dienen aan het hoofdgebouw te worden gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken en overkappingen bij een hoofdgebouw zal
ten hoogste 120 m² bedragen;
d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen zal de goothoogte van het hoofdgebouw
bedragen;
e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen zal de bouwhoogte van het hoofdgebouw
bedragen;
f. de dakhelling van bijbehorende bouwwerken zal de dakhelling van het hoofdgebouw bedragen;
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5.2.4 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regel:
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 het hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal
bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
5.3

Specifieke gebruiksregels

5.3.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden, en een aan-huis-verbonden beroep of
een caravanstalling;
b. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten;
g. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende
bouwwerken.
5.3.2 Voorwaardelijke verplichting - sloopopgave
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 overeenkomstig de in artikel 5.1 opgenomen
bestemmingsomschrijving zonder de sloop van de in bijlage 2 aangeduide bouwwerken.
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen de gronden en bouwwerken overeenkomstig de in artikel 5.1
opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het
tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de sloop van
de in bijlage 2 aangeduide bouwwerken.
5.3.3 Voorwaardelijke verplichting - landschappelijke inpassing
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 overeenkomstig de in artikel 5.1 opgenomen
bestemmingsomschrijving zonder aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen in de
bestemmingen Agrarisch - 1, Bos en Natuur en Wonen conform het in bijlage 1 opgenomen
erfinrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen de gronden en bouwwerken overeenkomstig de in artikel 5.1
opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het
tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 1 opgenomen erfinrichtingsplan
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
5.3.4 Afwijken van het erfinrichtingsplan
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.3.3 onder a, waarbij
andere landschapsmaatregelen getroffen worden, met dien verstande dat deze minimaal gelijk zijn aan de
genoemde landschapsmaatregelen als gesteld in het erfinrichtingsplan zoals opgenomen in bijlage 1. Verder
geldt het volgende:
a. er wordt voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke waarde als gesteld in
het erfinrichtingsplan;
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige functies en waarden;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die van
omwonenden en (agrarische) bedrijven.
5.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in 5.3.1 onder b en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer dan één
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een
derde (huishouden van een) persoon;
bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen
243

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 5.3.1 onder g 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;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen.
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Artikel 6 Waarde - Essen
6.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Essen’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologisch en cultuurhistorisch
waardevolle essen en steilranden met bijbehorende beplanting.
6.2

Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat een op grond van de andere
daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, of de uitbreiding of
vergroting daarvan, slechts mag worden gebouwd c.q. worden toegestaan, indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de archeologische en cultuurhistorische waarden van de gronden.
6.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor kleinschalig kamperen;
b. het aanbrengen en/of veroorzaken van veranderingen in de hoogte van een es, zoals die bestond ten tijde
van de terinzagelegging van het ontwerpplan, als gevolg van het gebruik van de gronden.
6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en Wethouders:
a. de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming(en):
1. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of tele-communicatieleidingen, en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
3. het uitvoeren van grondbewerkingen.
b. Het in 6.4 onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
3. voldoen aan het erfinrichtingsplan, zoals opgenomen in bijlage 1.
c. De in 6.4 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de archeologisch en cultuurhistorisch waarden van de essen en steilranden met bijbehorende
beplanting.
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Hoofdstuk 3

Algemene regels

Artikel 7 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 8 Algemene bouwregels
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten,
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, liftkokers,
lichtkappen, zonnepanelen, erkers, luifels, balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten
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Artikel 9 Algemene gebruiksregels
9.1

Strijdig gebruik

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 plaat-sen en/of aanbrengen van
niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen
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Artikel 10

Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlakte- en
inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;
b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een voorgevel wordt
gebouwd op de wijze van:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen.
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Artikel 11
11.1

Overige regels

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke waarden, de
natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de cultuurhistorische waarden, de archeologische waarden,
het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.
11.2

Parkeren

11.2.1 Algemene parkeerregels
Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt
voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van auto's
11.2.2 Specifieke parkeerregels bouwen
Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de
regel dat de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet
plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's worden
gerealiseerd.
11.2.3 Specifieke parkeerregels gebruikswijzigingen
Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat
betreft de toename in de parkeer- of stallingsbehoefte van auto's, in voldoende mate ruimte zijn aangebracht op
die gronden, of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden.
11.2.4 Gemeentelijk parkeerbeleid
Voor subleden 11.2.2 en lid 11.2.3 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de
beleidsregels die zijn neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2014' en dat indien deze beleidsregels
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
11.2.5 Afmetingen parkeerplaatsen
De in de subleden 11.2.2 en 11.2.3 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 als de afmetingen voor
parkeren in de lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de
afmetingen die zijn neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2014' en dat indien deze
beleidsregels gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
11.2.6 Afwijken
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in 11.2.2 en 11.2.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in 11.2.4, in overweging of
er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals omschreven in het de
'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2014' en dat indien deze beleidsregel gedurende de planperiode wordt
gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de afmetingen
in 11.2.5 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.
11.2.7 Specifieke gebruiksregel
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 overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in 11.2
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Hoofdstuk 4
Artikel 12

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

12.1 Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning 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 bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal
10%.
c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2 Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar
aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.
d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan herziening Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1
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Erfinrichtingsplan
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Bijlage 2
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Sloopopgave
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