
Status: vastgesteld

bestemmingsplan
Rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat



Status: vastgesteld
Datum:
IMRO-
Code:

NL.IMRO.1774.BUIBPROTONDEBORNST-
VG01

Auteur(s):



Rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat



Inhoudsopgave

Toelichting          5

Hoofdstuk 1  Inleiding        7

1.1  Aanleiding          7

1.2  Ligging en begrenzing van het plangebied      7

1.3  Geldend bestemmingsplan       7

1.4  De bij het plan behorende stukken      8

1.5  Leeswijzer         8

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving       9

2.1  Huidige situatie         9

2.2  Nieuwe verkeerssituatie        10

2.3  Landschappelijke inpassing       10

Hoofdstuk 3  Beleid         13

3.1  Rijksbeleid         13

3.2  Provinciaal beleid        14

3.3  Gemeentelijk beleid        21

Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten     25

4.1  Geluid          25

4.2  Luchtkwaliteit         25

4.3  Externe veiligheid        26

4.4  Kabels en leidingen        27

4.5  Bodem          27

4.6  Water          27

4.7  Ecologie         28

4.8  Erfgoed          30

4.9  Beluit milieueffectrapportage       32

Hoofdstuk 5  Juridische planopzet       33

5.1  Opzet van het plan        33

5.2  Plansystematiek        33

5.3  Bestemmingen         34

Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid      37

Hoofdstuk 7  Procedure        39

7.1  Vooroverleg         39

7.2  Inspraak         39

7.3  Zienswijzen         39

7.4  Beroep          39

Bijlagen bij de toelichting        41

Bijlage 1  Landschappelijk inpassingsplan      42

Bijlage 2  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai    44

Bijlage 3  Quickscan Natuurwaardenonderzoek     86

Bijlage 4  Stikstofdepositieberekening      117

Bijlage 5  Reactienota zienswijzen       145

2       Rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat



Regels          153

Hoofdstuk 1  Inleidende regels       155

Artikel 1  Begrippen        155

Artikel 2  Wijze van meten       158

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       159

Artikel 3  Agrarisch - 1        159

Artikel 4  Verkeer         160

Artikel 5  Water         161

Artikel 6  Waarde - Beschermd dorpsgezicht     162

Hoofdstuk 3  Algemene regels       163

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel       163

Artikel 8  Algemene gebruiksregels      164

Artikel 9  Algemene afwijkingsregels      165

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels      167

Artikel 10  Overgangsrecht        167

Artikel 11  Slotregel        168



4       Rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat



Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 
De provincie Overijssel werkt samen met de gemeente Dinkelland aan de verbetering van de verkeersveiligheid 
en -afwikkeling van de N343 in en rondom de kern Weerselo. De realisatie van een rotonde in de 
Deurningerstraat-Lemselostraat is één van de projecten die in dit kader al is gerealiseerd. 

Aan de noordzijde van Weerselo, net buiten de kern, ontsluiten de Bornsestraat en de Abdijweg op de N343 
(Bisschopsstraat). Met name gedurende de ochtend- en avondspits is op de N343 sprake van een grote 
verkeersdrukte. Op deze momenten is de verkeersafwikkeling van de Bornsestraat en de Abdijweg op de N343 
niet optimaal. Daarnaast komt het verkeer op de N343 met relatief hoge snelheid de kern Weerselo in rijden en 
wordt dit verkeer nauwelijks afgeremd door de bestaande verkeersmaatregelen. 

Om de verkeersafwikkeling op het kruispunt te verbeteren, is het voornemen opgevat om het kruispunt te 
vervangen door een rotonde. Naast het voordeel van een verbeterde verkeersafwikkeling, is een rotonde ook 
veiliger dan een voorrangskruising. Tot slot zorgt de rotonde er mede voor dat het verkeer op de N343 met een 
minder hoge snelheid de kern Weerselo in komt rijden. Dit draagt bij aan de oversteekbaarheid van de N343 en 
daarmee de leefbaarheid van de kern Weerselo.

De aanleg van deze rotonde is niet geheel mogelijk binnen de kaders van het geldend bestemmingsplan. Om de 
aanleg van de rotonde mogelijk te maken, is dit bestemmingsplan opgesteld. 

1.2  Ligging en begrenzing van het plangebied
Het plangebied betreft het kruispunt N343 (Bisschopsstraat), Bornsestraat, Abdijweg en de direct omliggende 
gronden. Ook een deel van de Bellinckhofweg maakt onderdeel uit van het plangebied. Kadastraal is het 
plangebied bekend als Weerselo, sectie T, nummers 615, 837, 864 1179, 1181, 1633, 1634, 1635, 1636, 1697 
en 2270 (deels gedeeltelijk). In figuur 1.1. wordt de ligging van het plangebied ten opzichte van Weerselo 
weergegeven. De exacte begrenzing van het plangebied blijkt uit de verbeelding behorende bij dit plan. 

Figuur 1.1: Ligging plangebied t.o.v Weerselo (Bron: Gemeente Dinkelland)

1.3  Geldend bestemmingsplan
De vigerend bestemmingsplannen ter plaatse van het plangebied zijn het bestemmingsplan "Buitengebied" 
(1989) van de voormalige gemeente Weerselo, het bestemmingsplan "Het Stift", het bestemmingsplan 
"Buitengebied 2010" en het bestemmingsplan "Weerselo Kern". De gronden in het plangebied kennen op basis 
van voornoemde bestemmingsplannen verkeersbestemmingen of agrarische gebiedsbestemmingen. 



De rotonde met bijbehorende voorzieningen wordt deels gerealiseerd op gronden met een verkeersbestemming. 
Realisatie van de rotonde is passend binnen deze bestemming. Deels wordt de rotonde met bijbehorende 
voorzieningen echter ook gerealiseerd binnen de agrarische gebiedsbestemmingen, binnen deze bestemmingen 
is de realisatie van een dergelijke infrastructurele voorziening niet mogelijk. Om de gewenste ontwikkeling 
mogelijk te kunnen maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. 

1.4  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat" bestaat uit de volgende stukken:

Regels (met bijlage);
Verbeelding (tek. nr. NL.IMRO.1774.BUIBPROTONDEBORNST-VG01)

Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting heeft weliswaar geen bindende werking, 
maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave van de onderbouwing van het bestemmingsplan en bij 
uitleg van verbeelding en planregels.

1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de planbeschrijving. Hierbij komt zowel de huidige als de 
toekomstige situatie aan bod. Het derde hoofdstuk omvat een beschrijving van het relevante ruimtelijk beleid van 
de diverse betrokken overheden. Daarbij wordt beoordeeld of het bestemmingsplan in lijn is met dit beleid. In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verschillende van invloed zijnde milieu- en omgevingsaspecten zoals 
milieuzonering, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, ecologie en water. In hoofdstuk 5 wordt de juridische 
planopzet toegelicht. Hier wordt beschreven en verantwoord hoe hetgeen in voorliggend plan is beschreven 
juridisch is geregeld. Een ontwikkeling dient ook economisch uitvoerbaar te zijn, dit is het onderwerp van 
hoofdstuk 6. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de procedure/maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 
plan.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie
In de huidige situatie betreft de N343 (Bisschopsstraat) een doorgaande provinciale weg met een 
snelheidsregime van 80 km/u. De Bornsestraat en de Abdijweg ontsluiten op deze weg waarbij geldt dat het 
verkeer op de N343 voorrang heeft op het verkeer op de Bornsestraat en Abdijweg. Zowel op de Bornsestraat als 
de Abdijweg geldt een maximum snelheid van 60 km/u. Een deel van de Bellinckhofweg maakt tevens onderdeel 
uit van het plangebied, deze weg ontsluit vlak voor het kruispunt op de Bornsestraat. 

Op de N343 rijdt uitsluitend gemotoriseerd verkeer. De Bornsestraat wordt zowel gebruikt door gemotoriseerd 
verkeer als door fietsers. Hetzelfde geldt voor de Abdijweg welke parallel loopt aan de N343. Met name in de 
ochtend- en avondspits is de oversteek van de N343 vanaf de Bornsestraat of Abdijweg niet optimaal vanwege de 
verkeersdrukte op de N343. 

Het verkeer dat vanaf de N343 de kern Weerselo in komt rijden wordt in het eerste deel van de kern nauwelijks 
geremd door de bestaande verkeersmaatregelen. Hierdoor zijn op dit deel rijsnelheden (ruim) boven de 
toegestane snelheid van 50 km/u niet ongewoon.

In figuur 2.1 is een luchtfoto opgenomen welke een beeld geeft van de huidige wegenstructuur in het plangebied. 

Figuur 
2.1: Luchtfoto huidige situatie plangebied

Het plangebied wordt aan alle zijden begrensd door agrarische gronden. Ten zuidwesten van het plangebied 
bevindt zich het beschermd dorpsgezicht Het Stift met de daarbinnen aanwezige bebouwing en functies 
(hoofdzakelijk woonfuncties). Andere functies in de directe omgeving betreffen een autobedrijf, enkele 
(voormalige) agrarische bouwpercelen en enkele woonpercelen. 



2.2  Nieuwe verkeerssituatie
De te realiseren rotonde heeft een meerledig doel. Enerzijds wordt de verkeersafwikkeling van de Bornsestraat 
en de Abdijweg op de N343 verbeterd door een rotonde, anderzijds is een rotonde ook veiliger dan een 
voorrangskruising. Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid bevestigd dat 
een rotonde veiliger is dan een kruispunt. Tot slot zorgt de rotonde ervoor dat het verkeer voor het inrijden van de 
kern al wordt geremd waardoor in de kern sprake zal zijn van lagere rijsnelheden dan in de huidige situatie het 
geval is. Dit draagt bij aan de oversteekbaarheid van de N343 en daarmee de leefbaarheid van de kern Weerselo.

Het ontwerp van de rotonde is vormgegeven conform het Handboek Wegontwerp van het CROW en voldoet aan 
de gestelde richtlijnen. In figuur 2.2 wordt het ontwerp weergegeven.

Figuur 2.2: Situatietekening nieuwe verkeerssituatie kruispunt Bornsestraat-Abdijweg-N343

2.3  Landschappelijke inpassing
De nieuwe rotonde wordt landschappelijk ingepast aan de hand van een landschappelijk inpassingsplan. Een 
uitsnede van dit plan is opgenomen in figuur 2.3, tevens is het landschappelijk inpassingsplan opgenomen als 
bijlage bij deze toelichting. Op basis van dit plan wordt de bestaande bomenrij ten noorden van de rotonde, 
tussen de N343 en de Abdijweg, versterkt door de aanplant van diverse nieuwe zomereiken, gewone beuk en 
gewone es. Deze soorten sluiten aan bij de bestaande beplanting aan deze zijde en het landelijk gebied. 

De zomereiken tussen de N343 en de Bellinckhofweg blijven behouden met het plan evenals de eiken op de 
hoek Bellinckhofweg-Bornsestraat. Deze bestaande groenstructuur zorgt ervoor dat de rotonde aan deze zijde al 
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goed landschappelijk is ingepast. 

Figuur 2.3: Uitsnede landschappelijk  inpassingsplan 

Op de rotonde zelf worden vijf zomereiken geplant en diverse eenstijlige meidoorns. Ten zuiden van de rotonde 
en richting de Bornsestraat wordt een groep zwarte populieren geplant en worden in de bermen eveneens 
solitaire meidoorns aangeplant. De aanplant van deze soort sluit goed aan bij de overgang van de hoger 
(steilrand, zie hierna) en lager gelegen delen en de aanplant op het midden van de rotonde. De bermen rondom 
de rotonde worden ingezaaid met een eenvoudig, middelhoog bloemrijk graslandmengsel. 

Met de aanleg van de rotonde wordt de bestaande steilrand als het ware verplaatst. De nieuwe steilrand wordt 
beplant met streekeigen beplanting in de vorm van eenstijlige meidoorn, gewone hazelaar, gewone kamperfoelie, 
sleedoorn, sporkehout, wilde braam, hondsroos en gewone vlier. Het nieuwe profiel van de steilrand wordt in 
figuur 2.4 weergegeven. 

Figuur 2.4: Principeprofiel steilrand, parallelweg (Abdijweg) en berm tussen Abdijweg en N343
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. 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. 

3.1.1.1  Conclusie

Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een lokale infrastructurele voorziening als een rotonde. Met 
deze ontwikkeling zijn geen nationale belangen zoals genoemd in de SVIR gemoeid en daarmee vormt de SVIR 
geen belemmering voor de gewenste rotonde.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) (2011) 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van 
bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Deze vorm van 
normstelling sluit aan op de vroegere pkb's met concrete beleidsbeslissingen en beslissingen van wezenlijk 
belang die ook van betekenis waren voor de lagere overheden. 

In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te 
stellen zou moeten worden ingezet door de Rijksoverheid. Het gaat onder meer om de volgende nationale 
belangen: Rijksvaarwegen, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, 
Ecologische Hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen 
et cetera. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 
bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het 
Barro bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. 

De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Bij 
besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels 
legt beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, voor 
zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling. 

3.1.2.1  Conclusie

Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkeling mogelijk waarbij nationale belangen gemoeid zijn. Het Barro 
heeft dan ook geen invloed op het bestemmingsplan 

3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de Ladder voor duurzame verstedelijking in het 
Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, tweede lid) opgenomen. Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in 
werking getreden. De Ladder ziet op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 
en infrastructurele besluiten. De Ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk 
ruimtelijk besluit dat een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk maakt. 

Indien sprake is van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' dient in het kader van de Ladder gemotiveerd te worden 
dat de voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte. Indien een ontwikkeling buiten 



bestaand stedelijk gebied mogelijk gemaakt wordt, dient tevens gemotiveerd te worden waarom niet binnen 
bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

3.1.3.1  Conclusie

Infrastructurele voorzieningen worden niet aangemerkt als 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' als bedoeld in 
artikel 3.1.6, tweede lid Bro. Jurisprudentie (o.m. ABRvS, 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:448) bevestigt 
dit. Gelet hierop is de Ladder voor duurzame verstedelijking dan ook niet van toepassing op dit 
bestemmingsplan.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is de provinciale visie voor de fysieke leefomgeving van Overijssel en heeft een 
wettelijke basis in het omgevingsrecht. In de omgevingsvisie bekijkt de provincie onderwerpen als ruimtelijke 
ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur in samenhang met een duurzame ontwikkeling 
van de fysieke leefomgeving. Het beleid voor de fysieke leefomgeving staat primair in dienst van de 
sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel. 'Rode draden' bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in 
Overijssel zijn duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. De 
Omgevingsverordening Overijssel wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de 
doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt niet meer geregeld dan nodig is 
voor het belang zoals dat in de Omgevingsvisie is verwoord. De verordening voorziet ten opzichte van de 
Omgevingsvisie dus niet in nieuw beleid.

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de provinciale ambities, hanteert de provincie het Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie. In dit uitvoeringsmodel staan de stappen of, waar en hoe centraal. Bij een initiatief kan aan de 
hand van deze drie stappen bepaald worden of een initiatief binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk 
is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden. In figuur 3.1 wordt het uitvoeringsmodel schematisch 
weergegeven.

Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)
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De betreffende niveaus worden hierna kort toegelicht waarbij het plan wordt getoetst aan het betreffende niveau 
uit het uitvoeringsmodel.

3.2.3.1  Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen mogelijk zijn. Daarbij 
kan onderscheid gemaakt worden tussen generieke beleidskeuzes die voor heel Overijssel gelden en 
gebiedspecifieke beleidskeuzes die op voorhand bepaalde ontwikkelingen uitsluiten in een bepaald gebied.

Relevante artikelen uit de Omgevingsverordening Overijssel zijn in dit geval artikel 2.1.3 lid 1 en artikel 2.1.5, lid 
1 t/m 5. Op deze artikelen wordt hierna nader ingegaan. 

Artikel 2.1.3, lid 1: (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.

Toetsing van het initiatief

Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat dit artikel bedoeld is als een nadere provinciale invulling van de Ladder 
voor duurzame verstedelijking. Strekking van lid 2 is dat inbreiding boven uitbreiding gaat. Dit principe gaat in het 
voorliggende geval niet op omdat in de huidige situatie al sprake is van een kruispunt gelegen in de Groene 
Omgeving (buitengebied). Met het oog op een goede verkeersafwikkeling is het gewenst het kruispunt om te 
vormen tot een rotonde. Hierbij wordt opgemerkt dat de gronden waarop de rotonde wordt gerealiseerd, ook al 
grotendeels bestemd zijn voor wegen met bijbehorende voorzieningen. Het extra ruimtebeslag op de Groene 
Omgeving is dan ook beperkt. 

Artikel 2.1.5, lid 1 t/m 3 en lid 5 (Ruimtelijke kwaliteit)

1. In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende gebiedskenmerken.

2. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en HOE-benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is 
neergelegd.

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

4. Gemeenteraden mogen gemotiveerd afwijken van het ontwikkelingsperspectief dat voor het betreffende 
gebied geldt, wanneer:

er sprake is sociaal-economische en/of maatschappelijke redenen; en
voldoende verzekerd is dat er sprake is van versterking van ruimtelijke kwaliteit conform de 
gebiedskenmerken.

5. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsmodel en op welke wijze de 
Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling.

Toetsing van het initiatief

1. In paragraaf 2.2 is het plan beschreven. Onderdeel van de ontwikkeling betreft het landschappelijke inpassen 
van de rotonde conform de geldende gebiedskenmerken. Naast het feit dat de verkeerssituatie verbeterd, 
wordt met de landschappelijke inpassing van de nieuwe rotonde ook een bijdrage geleverd aan het 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Voor een nadere toelichting op de landschappelijke 
inpassing wordt verwezen naar paragraaf 2.3.

2. In dit hoofdstuk, en dan met name paragraaf 3.2.3, wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan het Uitvoeringsmodel;

3. Voor deze motivatie wordt verwezen naar 3.2.3.2;
4. Het ontwikkelingsperspectief ter plaatse biedt mogelijkheden voor een grote diversiteit aan functies 

waaronder een infrastructurele voorziening als een rotonde. Van een afwijking is dan ook geen sprake 



waardoor dit lid niet van toepassing is op dit bestemmingsplan;
5. In 3.2.3.3 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is gegeven aan de vier-lagenbenadering.

3.2.3.2  Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. De 
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief en geven zo richting aan waar wat ontwikkeld 
zou kunnen worden.

In figuur 3.2 is een uitsnede van de ontwikkelingsperspectievenkaart opgenomen met daarin weergegeven de 
locatie van het plangebied. De rotonde met nieuwe voorzieningen wordt geheel gerealiseerd binnen het 
ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'. Een deel van het plangebied is 
gelegen binnen het ontwikkelingsperspectief 'Zone ondernemen met Natuur en Water buiten het Natuurnetwerk 
Nederland', het betreft hier de bestaande weg (N343/ Bisschopstraat) waarlangs in de bermen enkele 
landschapsmaatregelen voorzien zijn. 

Figuur 3.2: Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart (Bron: Provincie Overijssel)

'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap

Dit ontwikkelingsperspectief richt zich op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het 
buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als 
belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere 
bedrijvigheid.

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, maar ook die voor de andere sectoren, willen we in dit 
ontwikkelingsperspectief nadrukkelijk verbinden met behoud en versterking van cultuurhistorische, natuurlijke en 
landschapselementen. Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de lokaal aanwezige functies, 
rekening houdend met de klimaatopgave en de kenmerken van het watersysteem.

'Zone ondernemen met Natuur en Water buiten het Natuurnetwerk Nederland'

Dit ontwikkelingsperspectief richt zich op het realiseren van een robuust en samenhangend netwerk van 
gebieden met natuur-, water- en landschappelijke kwaliteit. Het accent ligt op natuur die, naast biodiversiteit, 
betekenis heeft voor mensen en bijdraagt aan hun welzijn en welvaart. Binnen dit ontwikkelingsperspectief is ook 
ruimte voor economische dragers die in harmonie met de natuur-, water- en landschappelijke kwaliteiten plaats 
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kunnen vinden. 

Toetsing van het initiatief

Zoals hiervoor aangegeven wordt de infrastructurele voorziening, de rotonde met bijbehorende voorzieningen, in 
zijn geheel aangelegd binnen het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap'. Het doel van deze ontwikkeling is het bevorderen van de verkeersafwikkeling op het kruispunt 
Bornsestraat - Abdijweg - N343 door de realisatie van een rotonde. 

Om de verkeersafwikkeling op het kruispunt te verbeteren is het voornemen opgevat om het kruispunt te 
vervangen door een rotonde. Naast het voordeel van een verbeterde verkeersafwikkeling, is een rotonde ook 
veiliger dan een voorrangskruising. Tot slot zorgt de rotonde er mede voor dat het verkeer op de N343 met een 
minder hoge snelheid de kern Weerselo in komt rijden. Dit draagt bij aan de oversteekbaarheid van de N343 en 
daarmee de leefbaarheid van de kern Weerselo. Ook andere functies binnen dit ontwikkelingsperspectief 
profiteren hier van mee. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, 
passend is binnen het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'. 

Op gronden in het plangebied die onderdeel uitmaken van het ontwikkelingsperspectief 'Zone ondernemen met 
Natuur en Water buiten het Natuurnetwerk Nederland' vindt een deel van de landschappelijke inpassing plaats. 
Deze landschappelijke inpassing is in paragraaf 2.3 uitgebreid beschreven. Hier wordt geconcludeerd dat met de 
uitvoering van de voorgenomen landschapsmaatregelen een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een 
robuust en samenhangend netwerk van gebieden met natuur-, water- en landschappelijke kwaliteit.

3.2.3.3  Gebiedskenmerken

Nieuwe ruimtelijke opgaven wil de provincie verbinden met bestaande gebiedskenmerken. De gebiedskenmerken 
spelen zo een belangrijke rol bij de vraag hoe een initiatief invulling kan krijgen. Onder gebiedskenmerken wordt 
verstaan de ruimtelijke kenmerken van een gebied of een gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en 
kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. 

De provincie onderscheidt de gebiedskenmerken in vier lagen:

de natuurlijke laag;
de laag van het agrarisch cultuurlandschap;
de stedelijke laag;
de laag van de beleving. 

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. Vanouds bestaat er in de natuurlijke laag een sterke samenhang tussen het natuur- en het 
watersysteem: de aan- of afwezigheid van water en de kwaliteit en samenstelling ervan bepalen voor een 
belangrijk deel de vestiging van plant- en diersoorten. Echt natuurlijk landschap, met de oorspronkelijke 
vegetatie en waterhuishouding, is echter geheel verdwenen.

De provincie ziet het (beter) afstemmen van locatiekeuzen en inrichtingsopgaven op de natuurlijke laag als een 
duurzame strategie. Dit betekent bijvoorbeeld het intact laten of versterken van de veerkracht van het 
watersysteem, het voorkomen dat locatiekeuzen leiden tot wateroverlast en het behouden en versterken van de 
rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit).

Het plangebied kent op basis van de 'Natuurlijke laag' de gebiedskenmerken 'Beekdalen en natte laagtes' en 
'Dekzandvlakte en ruggen'.



Figuur 3.3: Gebiedskenmerkenkaart 'Natuurlijke laag' (Bron: Provincie Overijssel)

'Beekdalen en natte laagtes'

Bij nieuwe ontwikkelingen of inrichting in de directe nabijheid van beekdalen en natte laagtes, dient bijgedragen 
te worden aan extra ruimte voor de dynamiek van het stromende water en het vasthouden van water, aan 
versterking van de samenhang in het beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en 
beleefbaarheid van het water.

'Dekzandvlakte en ruggen'

Als ontwikkelingen plaatsvinden binnen het gebiedskenmerk 'Dekzandvlakte en ruggen' dan dragen deze bij aan 
het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Bij ontwikkelingen is de 
(strekkings)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.

Toetsing van het initiatief

De ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt vindt plaats aan de rand van het beekdal, op de 
overgang naar de hoger gelegen dekzandvlakte en -ruggen. De nieuwe rotonde wordt aan de hand van de 
gebiedskenmerken landschappelijk ingepast waarbij onder meer rekening is gehouden met de strekkingsrichting 
van het landschap. Voor een nadere toelichting op het planvoornemen wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Hier 
wordt geconcludeerd dat het voorliggend bestemmingsplan passend is binnen de geldende gebiedskenmerken 
van de 'Natuurlijke laag'.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' is het resultaat van de wisselwerking tussen verschillen in de 
natuurlijke ondergrond en de manier waarop gebieden in cultuur werden – en worden – gebracht. Het agrarisch 
cultuurlandschap is bij uitstek een gebruikslandschap. Bij de ontwikkeling ervan hebben nooit ideeën over 
schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn we het agrarisch cultuurlandschap in de loop van de tijd gaan waarderen. 
De landschappelijke structuren zijn belangrijke dragers van de biodiversiteit en beleving van het landschap.

Op basis van deze laag is het plangebied aangemerkt met de gebiedskenmerken 'Essenlandschap' en 'Oude 
hoevenlandschap'. In figuur 3.4 wordt dit weergegeven.
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Figuur 3.4: Gebiedskenmerkenkaart 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' (Bron: Provincie Overijssel)

'Essenlandschap'

De ambitie in dit gebiedskenmerk is het behouden van de es als ruimtelijke eenheid en het versterken van de 
contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen: grote open maat van de essen, het mozaïek van de 
flank van de es, de open beekdalen en vroegere heidevelden. 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

'Oude hoevenlandschap'

Nieuwe ontwikkelingen in het gebiedskenmerk 'Oude hoevenlandschap' dienen bij te dragen aan het behoud en 
accentuering van de dragende structuren (groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap en aan de 
samenhang en de karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen: de erven met erfbeplanting; open 
es(je); beekdal; voormalige heidevelden, de mate van openheid en kleinschaligheid.

Toetsing van het initiatief

In dit geval is sprake van een ontwikkeling op de flank van de es. De steilrand welke nog een onderdeel vormt 
van de es, wordt verplaatst en opnieuw ingeplant met streekeigen beplanting. De overige beplanting die wordt 
toegepast, betreft eveneens streekeigen beplanting. Door de bestaande groenstructuren te behouden en daar 
waar mogelijk en te versterken worden de dragende structuren in het landschap versterkt. Met de aanleg van de 
rotonde wordt in feite een bestaande infrastructurele voorziening (kruispunt) 1:1 vervangen door een nieuwe 
infrastructurele voorziening (rotonde). De impact op het landschap is dan ook gering en wordt in ruime mate 
ondervangen door de landschappelijke inpassing als beschreven in paragraaf 2.3. Gelet hierop is sprake van een 
ontwikkeling die past binnen de gebiedskenmerken van de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'.

Stedelijke laag

De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, spoorwegen en waterwegen. 
Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden en de grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de 
rust van de dorpen en de landelijke wegen en paden. 

Op basis van de 'Stedelijke laag' is de bestaande infrastructuur in het plangebied aangemerkt als 
'Gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen'. In figuur 3.5 wordt dit weergegeven.



Figuur 3.5: Gebiedskenmerkenkaart 'Stedelijke laag' (Bron: Provincie Overijssel)

'Gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen'

Bij herprofilering van regionale/lokale wegen en bij nieuwe aanleg is zorgvuldige ruimtelijke inpassing van het 
profiel in de omgeving een vereiste. De weg voegt zich in het landschap en draagt bij aan accentuering van de 
kwaliteiten van het landschap. Als sprake is van een historische route draagt de vormgeving bij aan de 
herkenbaarheid van het historisch profiel. Aandacht voor de mix van verkeerssoorten (snel-/langzaam- en zwaar 
verkeer) hoort daar bij.

Toetsing van het initiatief

Voor wat betreft deze toetsing kan aangesloten worden bij de toets aan het gebiedskenmerk van de 'Laag van 
het agrarisch cultuurlandschap'. Geconcludeerd wordt dat dit plan past binnen het gebiedskenmerk van de 
'Stedelijke laag'.

Laag van de beleving

In de laag van de beleving komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die 
gaat over de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve 
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving. 

Op basis van de 'Laag van beleving' is het plangebied aangeduid met het gebiedskenmerk 'donkerte', in figuur 3.6 
wordt dit weergegeven.

Figuur 3.6: Gebiedskenmerkenkaart 'Laag van de beleving'(Bron: Provincie Overijssel)

'Donkerte'

Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. In de donkere gebieden wordt ingezet op alleen minimaal 
noodzakelijke toepassing van kunstlicht. Dit vereist het selectief inzetten en ‘richten’ van kunstlicht. Dit betekent 
op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen, bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze 
‘s nachts uit kan of anders lichtbronnen selectiever richten. Bij ontwikkelingen in het buitengebied is veel 
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aandacht voor het vermijden van onnodig kunstlicht. 

Toetsing van het initiatief

In de huidige situatie zijn op het kruispunt al diverse verlichtingspunten aanwezig waardoor van een echt donker 
gebied niet gesproken kan worden. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zullen ook in de nieuwe situatie 
verlichtingspunten geplaatst gaan worden. Het aantal verlichtingspunten zal niet meer bedragen dan 
noodzakelijk met het oog op verkeersveiligheid. Onnodig gebruik van kunstlicht wordt dan ook voorkomen. Gelet 
op het feit dat in de huidige situatie al sprake is van een verlicht kruispunt, heeft dit bestemmingsplan geen 
negatieve invloed op het gebiedskenmerk 'donkerte'.

3.2.4  Conclusie

Gelet op het bepaalde in deze paragraaf wordt geconcludeerd dat het initiatief in overeenstemming is met de 
uitgangspunten van het provinciaal beleid zoals verwoord in de Omgevingsvisie Overijssel en verankerd in de 
Omgevingsverordening Overijssel.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Dinkelland

3.3.1.1  Algemeen

De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente 
Dinkelland voor de periode tot 2020. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid voor het 
grondgebied van de gemeente Dinkelland. Dinkelland wil haar kernen, haar burgers en haar bedrijven ruimte en 
verantwoordelijkheid geven om te werken aan een samenleving die zich kenmerkt door duurzaamheid en 
kwaliteit.

3.3.1.2  Hoofdkeuzes

De hoofdambitie voor Dinkelland luidt: “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, is een vijftal hoofdkeuzes opgesteld die een grote bijdrage leveren 
om de hoofdambitie voor Dinkelland te realiseren. Relevante hoofdkeuze betreft in dit geval hoofdkeuze 5: 
bevorderen bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn essentiële 
componenten in het goed functioneren van de gemeente Dinkelland. De bevordering van de verkeersveiligheid 
vormt, gelet op de uitgestrektheid van Dinkelland en de toename van het aantal verkeersbewegingen binnen de 
gemeente en omgeving een groot aandachtspunt. Ingezet wordt op het bevorderen van de verkeersveiligheid van 
de kernen en het buitengebied. 

3.3.1.3  Visie op hoofdlijnen Weerselo

Het plangebied ligt net buiten de kern Weerselo maar de aanleg van de rotonde is wel van belang voor de kern. 
Relevant onderdeel uit de visie op hoofdlijnen voor Weerselo betreft de hoofdlijn; realisatie rondweg 
noordoostzijde van de kern. Dit onderdeel is in zoverre relevant omdat de rotonde in feite een onderdeel was van 
de aanleg van de rondweg. Op verzoek van de bevolking van Weerselo is de aanleg van deze rotonde naar voren 
gehaald zodat op korte termijn de verkeersafwikkeling van de Bornsestraat en de Abdijweg op de N343 en 
daarmee de verkeersveiligheid verbetert. Ook zorgt de rotonde er mede voor dat het verkeer op de N343 met een 
minder hoge snelheid de kern Weerselo in komt rijden.

De rondweg Weerselo eindigt (of begint) bij de rotonde waarvoor onderhavig bestemmingsplan voor is opgesteld 
maar de rotonde kan, net als de rotonde in de Deurningerstraat-Lemselostraat, ook zelfstandig functioneren. 
Benadrukt wordt dat met dit bestemmingsplan de aanleg van de rondweg niet mogelijk wordt gemaakt. Voor de 
eventuele aanleg van de rondweg zal een separate procedure doorlopen moeten worden.

3.3.1.4  Thema 'Mobiliteit'

Bij het thema 'Mobiliteit' is de visie op hoofdlijnen onder meer gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, de 
verkeersveiligheid en het versterken van de leefbaarheid. Relevante onderdelen uit deze visie in dit kader zijn:

Bereikbaar hoofdwegennet en parkeergebieden;
Verbeteren verkeersveiligheid (infrastructuur en mensgericht). De bevordering van de verkeersveiligheid 
vormt, gelet op de uitgestrektheid van Dinkelland, de toename van verkeersbewegingen en de signalen vanuit 



de Dinkellandse bevolking een belangrijk aandachtspunt;
Verbeteren van de leefbaarheid in het algemeen. Bij leefbaarheid gaat het om een veilige fysieke ruimte, 
maar ook om een geluidarme en schone fysische leefruimte. Koesteren van de landelijke fijnmazige 
structuur van netwerken fiets, wandelen en auto, geen grote doorgaande wegen. Dit betekent ook geen grote 
projecten (naast Dusinksweg en rondweg Weerselo), maar het herkenbaar en betaalbaar inrichten van de 
30- en 60-gebieden. 

3.3.1.5  Conclusie

De aanleg van de rotonde draagt bij aan de realisatie van de visie zoals die in de structuurvisie is neergelegd 
voor Weerselo. Zoals hiervoor al verwoord maakt de rotonde in feite onderdeel uit van de rondweg rondom 
Weerselo maar is de aanleg van deze infrastructurele voorziening op verzoek van de bevolking van Weerselo 
naar voren gehaald. Aanleg van de rotonde draagt bij aan de verkeersafwikkeling van de Bornsestraat en 
Abdijweg op de N343 en de verkeersveiligheid in algemene zin. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling die 
met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, in overeenstemming is met het bepaalde in de structuurvisie.

3.3.2  Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

3.3.2.1  Algemeen

In het "Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (hierna: GVVP), vastgesteld op 25 maart 2019, komen 
onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor een goede bereikbaarheid, een veilig verkeerssysteem, 
adequate parkeervoorzieningen en duurzame mobiliteit. Het GVVP is de basis voor het mobiliteitsbeleid voor de 
komende jaren.

De vier belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijke mobiliteitsbeleid zijn:

A. Verkeersveiligheid: een veilige infrastructuur en veilig gedrag in het verkeer;
B. Bereikbaarheid: een goede bereikbaarheid van kernen, hoofdwegen en voorzieningen.
C. Parkeren: een adequaat parkeersysteem met voldoende ruimte voor alle gebruikers.
D. Duurzaamheid: mobiliteit moet duurzamer worden.

In het voorliggende geval zijn met name de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van belang. Op de relevante 
onderdelen uit deze onderwerpen in relatie tot dit bestemmingsplan wordt hierna ingegaan.

3.3.2.2  Verkeersveiligheid

Kruisingen verdienen bijzondere aandacht, omdat daar het risico op slachtofferongevallen groter is. Kruisingen 
moeten "herkenbaar" zijn voor weggebruikers: op een bepaald type weg komt de weggebruiker in principe 
hetzelfde soort kruisingen tegen en elke keer wordt hetzelfde voorrangsgedrag verwacht. Dat is de theorie en dat 
wordt nagestreefd. Als gevolg van historische situatie en eventuele ruimtelijke beperkingen komt de 
weggebruiker niet altijd "herkenbare" kruisingen tegen. 

3.3.2.3  Bereikbaarheid

Binnen Dinkelland ligt de focus op de bereikbaarheid van de belangrijkste kernen (Denekamp, Ootmarsum, 
Weerselo) en de grotere bedrijventerreinen. In het algemeen is de bereikbaarheid voldoende. Grotere, 
belangrijkere projecten zijn onder meer de rondweg bij Weerselo en de Dusinksweg (fase II) bij 
Ootmarsum/Agelo (onlangs gereed gekomen). Andere projecten voor nieuwe wegen worden momenteel niet 
voorzien, maar mochten er ontwikkelingen komen, dan biedt het GVVP het kader voor de wijze waarop we 
hiermee om kunnen gaan. 

Het is voor de gemeente zaak om de eigen gebiedsontsluitingswegen (de 80 km-wegen en de Scandinaviëroute) 
in goede en veilige staat te houden en eventueel de kans te grijpen voor verbeteringen. De gemeente waakt met 
name over de verkeersveiligheid op haar eigen wegennet en voert met de provincie Overijssel overleg over het 
provinciale wegennet en de aansluitingen van gemeentelijke wegen daarop. 

3.3.2.4  Uitvoeringsplan

Het Uitvoeringsplan bevat afzonderlijke uitvoeringsplannen voor de modaliteiten en de diverse aandachtspunten. 
Relevante onderdelen uit het uitvoeringsplan betreffen in dit geval:

Met de provincie Overijssel en de samenwerkende Twentse gemeenten waken over een goed en veilig 
hoofdwegennet.
Aandacht voor de entree van de bebouwde kom: de snelheid moet voldoende geremd worden en de entree is 
goed herkenbaar gemaakt. 
Verbeteren van bestaande knelpunten (van veiligheid of bereikbaarheid) op wegen door samenwerken en in 
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overleg met andere partners. 

3.3.2.5  Conclusie

De aanleg van de rotonde heeft tot doel om de verkeersafwikkeling te verbeteren. Daarnaast is een rotonde 
veiliger als een voorrangskruising. Voor deze ontwikkeling werkt de gemeente nauw samen met de 
wegbeheerder van de N343, de provincie Overijssel. Een bijkomend voordeel van de rotonde is dat deze rotonde 
er mede voor zorgt dat het verkeer op de N343 met een minder hoge snelheid de kern Weerselo in komt rijden. 
Zoals in 3.3.1.5 ook al aangegeven maakt de rotonde in principe onderdeel uit van de aanleg van de rondweg 
rondom Weerselo, één van de in het GVVP genoemde belangrijke projecten voor deze gemeente. Gelet op het 
vorenstaande wordt geconcludeerd dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met het GVVP.

3.3.3  De casco-benadering in Noordoost-Twente

3.3.3.1  Algemeen

De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen het uitgangspunt van de casco-benadering, samen met de 
ontwikkeling die deze landschappen hebben doorgemaakt (dynamiek). Samen bepalen zij de 
ontwikkelingsrichting voor het toekomstige landschap. Met de casco-benadering beschikken de provincie 
Overijssel en de 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 onderwerp 'ruimtelijke 
kwaliteit' en uitvoering aan de kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel

3.3.3.2  Casco-benadering in de praktijk

De casco-benadering regelt het verwijderen en compenseren van lijnvormige landschapselementen zoals vermeld 
op de casco kaart. 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, te weten:

Element Opmerking

Elementen die tot het casco behoren Mogen in principe niet verplaatst worden

Elementen die niet tot het casco behoren Mogen verplaatst worden, als aan de regels van de 
casco-benadering wordt voldaan

Te compenseren elementen Locaties waar initiatiefnemers de elementen heen kan 
verplaatsen

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

1. 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 op de casco-kaart, zo niet dan is de aanvraag een combinatie met situatie 2 (afwijking compensatie).

3.3.3.3  Casco-elementen in en rondom het plangebied

In figuur 3.7 is een uitsnede van de cascokaart opgenomen met daarin weergegeven het plangebied van dit 
bestemmingsplan. Zoals blijkt uit deze afbeelding bevinden zich in en rondom het plangebied diverse 
casco-elementen. 



Figuur 3.7: Uitsnede casco-kaart met daarin weergegeven het plangebied

3.3.3.4  Conclusie

De casco-elementen die zich binnen het plangebied bevinden blijven behouden. Het casco-element tussen de 
N343 (Bisschopstraat) en de Abdijweg wordt versterkt door de aanplant van extra zomereiken en gewone 
beuken. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat dit plan in overeenstemming is met "De casco-benadering in 
Noordoost-Twente".
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Hoofdstuk 4  Milieu- en 
omgevingsaspecten

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een beschrijving opgenomen van 
de wijze waarop de milieu- en omgevingsaspecten bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. In dit 
hoofdstuk zijn de in dit kader relevante milieu- en omgevingsaspecten beschreven en onderzocht. 

4.1  Geluid

4.1.1  Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) geeft aan dat akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van 
de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een omgevingsvergunning indien het plan een 
geluidsgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een weg, spoorweg of industrieterrein of 
indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. 

4.1.2  Onderzoek plan

4.1.2.1  Algemeen

De aspecten industrie-en railverkeerslawaai zijn in het voorliggende geval niet van toepassing. Omdat sprake is 
van de reconstructie van een weg is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. De conclusie van 
dit onderzoek is opgenomen in 4.1.2.2. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de 
onderzoeksrapportage welke is opgenomen in bijlage 2 bij deze toelichting.

4.1.2.2  Akoestisch onderzoek

Het doel van het reconstructieonderzoek is het toetsen of ten gevolge van de wijziging van de N343 – 
Bornsestraat er sprake is van een toename van 2 dB of meer, ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen 
die gelegen zijn binnen de wettelijke geluidzones van de wegen. Hiervoor wordt het verschil in de geluidbelasting 
berekend tussen de heersende waarde 2019 (situatie voor de fysieke wijziging) en 2029 (minimaal tien jaar na 
fysieke wijziging of vaststelling bestemmingsplan). Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld, moet de 
toename bepaald worden ten opzichte van de laagste waarde van de heersende waarde en de eerder verleende 
hogere waarde. Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien de geluidbelasting 
toeneemt met 2 dB of meer. Als er sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder worden 
maatregelen onderzocht om de toename van de geluidbelasting ongedaan te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de 6 woningen, die binnen het onderzoeksgebied liggen, geen sprake 
is van reconstructie volgens de Wet geluidhinder vanwege zowel de N343 als de Bornsestraat. Daarnaast blijkt 
dat maatregelen niet aan de orde zijn, de grenswaarden niet worden overschreden en hogere waarden ook niet 
aan de orde zijn.

Ter plaatse van de woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarden uit het geluidbeleid. Uitzondering is ter 
plaatse de Vicarieweg 2A waar de bovengrenswaarde niet wordt overschreden.

4.1.3  Conclusie

De Wgh vormt geen belemmering voor de uitvoering van het voorliggende bestemmingsplan.

4.2  Luchtkwaliteit

4.2.1  Algemeen

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer (Wm) 
(hoofdstuk 5 van de Wm). Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. Op grond van artikel 5.16 
Wm moeten bestuursorganen nagaan of besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. 
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 



Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen; 
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

4.2.1.1  Besluit en regeling Niet in betekenende mate bijdragen

In de AmvB 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling 'Niet in betekenende 
mate bijdragen' (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. 
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). 

In de regeling is tevens een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die niet in betekenende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele projecten 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.

4.2.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

Het Besluit gevoelige bestemmingen richt zich op bescherming van mensen die verhoogd gevoelig zijn voor fijn 
stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Hiertoe zijn zones ingesteld langs rijks- en provinciale wegen. Bij 
rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 meter. Het totaal aantal mensen dat hoort bij een 
‘gevoelige bestemming' mag niet toenemen als de grenswaarden voor PM10 of NO2 (dreigen te) worden 
overschreden. Gevoelige bestemmingen zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

4.2.2  Onderzoek plan

De aanleg van de rotonde leidt op zichzelf niet tot een toename van het aantal verkeersbewegingen en daarmee 
niet tot een toename van NO2 of PM10 . De rotonde wordt aangelegd om met name de verkeersafwikkeling van 
de Bornsestraat en de Abdijweg op de N343 te verbeteren. De ontwikkeling van de rotonde met bijbehorende 
voorzieningen kan dan ook aangemerkt worden als een project dat 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de 
luchtverontreiniging. 

Gevoelige bestemmingen als bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen komen niet voor in de nabijheid van 
het plangebied. De aanleg van een rotonde is hierop dan ook niet van invloed. 

4.2.3  Conclusie

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

4.3  Externe veiligheid

4.3.1  Algemeen

Externe veiligheid gaat om het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege handelingen met 
gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, 
als op het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met 
eventueel aanwezige externe risico's die de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Hiertoe zijn de risico's 
gekwantificeerd door middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden door een 
ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de 
risicobron. Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te 
overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico geldt geen grenswaarde 
maar een oriënterende waarde die de personendichtheid binnen een invloedsgebied relateert aan een bepaalde 
maat voor risicoaanvaarding. 
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4.3.2  Onderzoek plan

De aanleg van een rotonde met bijbehorende infrastructurele voorzieningen wordt niet aangemerkt als een 
(beperkt) kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). De N343 is wel 
aangewezen als een route met ontheffing waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Over deze route worden 
de onder meer de LPG-tankstations in o.a. Weerselo bevoorraad. Ten opzichte van de huidige situatie brengt de 
realisatie van een rotonde geen extra veiligheidsrisico's met zich mee. 

4.3.3  Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan. 

4.4  Kabels en leidingen

4.4.1  Algemeen

Naast leidingen die in het kader van het aspect externe veiligheid van belang zijn, kunnen in een gebied ook 
kabels en leidingen voorkomen die vanuit een ander oogpunt planologisch relevant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan bovengrondse hoogspanningsleidingen. In het kader van het bestemmingsplan moet rekening worden 
gehouden met dergelijke planologisch relevante leidingen. 

4.4.2  Onderzoek en conclusie

Binnen het plangebied of in de directe omgeving zijn geen planologisch relevante kabels en/of leidingen gelegen. 

4.5  Bodem

4.5.1  Algemeen

Volgens artikel 3.1.6 van het Bro moet in verband met de uitvoerbaarheid van het plan rekening gehouden 
worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. Er dient bepaald te worden of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 

4.5.2  Onderzoek plan

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische kaders voor de realisatie van een rotonde met 
bijbehorende infrastructurele voorzieningen. Een dergelijke voorziening wordt niet gezien als een gevoelige 
functie en er is geen sprake van menselijk verblijf waarvoor vastgesteld moet worden of de bodemkwaliteit 
geschikt is voor deze gevoelige functie. Gelet op de functie die dit bestemmingsplan mogelijk maakt wordt 
geconcludeerd dat het uitvoeren van een bodemonderzoek in het kader van voorliggend bestemmingsplan niet 
noodzakelijk is. 

4.5.3  Conclusie

De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

4.6  Water

4.6.1  Watertoets

Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets 
worden doorlopen. Het waterschap kijkt of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding 
ter plaatse en geeft een wateradvies. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige 
doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig 
relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten.

4.6.2  Onderzoek plan

4.6.2.1  Digitale watertoets

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. 
De beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de zogenoemde 'normale procedure' van toepassing is. 



4.6.2.2  Wateraspecten plangebied

Met het plan wordt een kruising vervangen door een rotonde. De hoeveelheid verharding neemt door de 
ontwikkeling niet substantieel toe, wel is het ruimtebeslag van een rotonde groter vanwege de tussenbermen en 
andere groenvoorzieningen. Gevolg hiervan is dat diverse sloten verlegd worden. Zo wordt de huidige sloot langs 
de Abdijweg verlegd en verlengd, deels wordt een duiker toegepast, rondom de nieuwe infrastructurele 
voorziening. Ter hoogte van de Boerkampsmorsweg en ruim voor de Middensloot komt de verlegde sloot weer uit 
in de bestaande sloot.

De sloot op de hoek Bornsestraat-N343, ten zuiden van de Bornsestraat, wordt tevens verlegd in verband met de 
aanleg van een fietspad. De verlegde sloot komt ook ruim voor de Middensloot weer uit in de bestaande sloot. 

De hoeveelheid verharding neemt ten opzichte van de huidige situatie niet substantieel toe waardoor van een 
extra waterbergingsopgave geen sprake is. Daarnaast zijn de nieuwe sloten verlengd en kennen deze sloten 
daarmee een ruimere bergingscapaciteit. Verder bieden ook de tussenbermen voldoende mogelijkheden voor de 
infiltratie en (tijdelijke) opvang van hemelwater.

4.6.3  Conclusie

Gelet op de wijziging waar dit plan in voorziet is geen sprake van negatieve gevolgen voor de 
waterhuishoudkundige situatie ter plaatse.

4.7  Ecologie

4.7.1  Algemeen

De bescherming van de natuur in Nederland is per 1 januari 2017 vastgelegd in de Wet natuurbescherming 
(Wnb). Deze wet vormt wat betreft soorten- en gebiedsbescherming een uitwerking van de Europese 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige bescherming plaats door middel van het 
Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

4.7.1.1  Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

De bescherming van Natura 2000-gebied is onder de Wnb vrijwel hetzelfde gebleven als onder de voormalige 
Natuurbeschermingswet 1998. Voor Natura 2000-gebied geldt dat als naar aanleiding van projecten, plannen en 
activiteiten mogelijkerwijs significant negatieve effecten optreden, deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld 
moeten worden.

4.7.1.2  Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat uit een samenhangend netwerk van gebieden met natuurwaarden. 
Binnen dit natuurnetwerk liggen gebieden die vanwege de hoge natuurwaarden (inter)nationale bescherming 
genieten, waaronder de twee Nationale Parken en een groot deel van de Natura 2000-gebieden in Overijssel. 
Naast de bestaande natuurgebieden bestaat het NNN in Overijssel ook deels uit gebieden die nog omgevormd 
zullen worden tot natuur. In de Omgevingsverordening Overijssel is de begrenzing van het NNN vastgelegd. Voor 
het NNN geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vastgelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen in 
principe niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten.

4.7.1.3  Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

De Wnb beschermt in Nederland voorkomende wilde planten- en diersoorten via een zogenaamde zorgplicht. 
Hiertoe kent de Wnb een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een 
apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Voor alle 
beschermde soorten is het uitgangspunt van de soortenbescherming dat activiteiten moeten worden voorkomen 
die deze beschermde soorten aantasten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren van een dergelijke 
activiteit alleen toegestaan met een ontheffing van de provincie. 

4.7.2  Onderzoek plan

Voor de aanleg van de rotonde met bijbehorende voorzieningen is een Quickscan Natuurwaardenonderzoek (zie 
bijlage 3) uitgevoerd. Tevens is een Stikstofdepositieberekening (zie bijlage 4) uitgevoerd. De conclusies van 
deze onderzoeken zijn in deze paragraaf verwerkt. 
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4.7.2.1  Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het gebied 
'Lemselermaten'. De afstand van het plangebied tot dit Natura 2000-gebied bedraagt circa 2 kilometer. De 
rotonde met bijbehorende voorzieningen leidt niet tot een toename van het aantal verkeersbewegingen. Ook de 
verkeersstroom wijzigt niet dusdanig dat wegen dichterbij Natura 2000-gebieden komen te liggen. De nieuwe 
verkeerssituatie leidt na realisatie dan ook niet tot een negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebied. 

Stikstofdepositieberekening

Als uitgangspunt is aangenomen dat emissies van NOx alleen plaatsvinden tijdens de aanlegfase van de 
rotonde. De rotonde is op zichzelf geen factor die invloed heeft op de verkeersstromen zoals die bestaan in de 
bestaande verkeerssituatie. De aanlegfase is daarmee de enige relevante en dus maatgevende fase.

Voor de aanleg van de rotonde met bijbehorende voorzieningen worden werktuigen ingezet die stikstofhoudende 
stoffen als NOx en NH3 emitteren. Hierdoor heeft het project gedurende de aanlegfase mogelijk invloed op de 
stikstofdepositie in de omliggende Natura-2000 gebieden wat kan leiden tot negatieve ecologische effecten. Om 
vast te kunnen stellen of de aanlegwerkzaamheden invloed hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden is een 
onderzoek uitgevoerd. Gelet op de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied kunnen negatieve effecten 
van geluid, licht en water op voorhand worden uitgesloten. Het onderzoek richt zich dan ook uitsluitend op de 
stikstofdepositie gedurende de aanlegfase. De conclusie van het onderzoek luidt als volgt: 

De bijdrage aan de stikstofdepositie (in mol/ha/jaar) is berekend voor het natuurgebied Lemselermaten. De 
hoogst berekende projectbijdrage in de aanlegfase bedraagt 0,00 mol/ha/jaar. De resultaten van de 
berekeningen zijn ook per habitattype weergeven in bijlage II van de in bijlage 4 opgenomen 
stikstofdepositieberekening. 

De totale emissie van NOx bedraagt 2,3 ton per jaar. Op basis van de AERIUS calculator is berekend dat deze 
uitstoot geen effect heeft op Natura 2000-gebieden. Derhalve hoeft voor de aanleg van de rotonde geen 
vergunning aangevraagd te worden en geen melding te worden gedaan in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb). 

Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderzoek stikstofdepositieberekening dat is 
opgenomen in bijlage 4 bij deze toelichting

4.7.2.2  Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid

Zoals uit figuur 4.1 blijkt is het plangebied niet is gelegen in een gebied dat onderdeel uitmaakt van het NNN. 
Het NNN is gelegen op een afstand van circa 650 meter van het plangebied. 

Figuur 4.1: Ligging plangebied t.o.v. het NNN (Bron: Provincie Overijssel)

Gelet op deze afstand en de ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet is van een aantasting van de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN geen sprake. 



4.7.2.3  Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, amfibieën- en 
grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels, bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een 
rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats.

In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet 
op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of vernielen van 
bezette vogelnesten. Werkzaamheden moeten daarom afgestemd worden op de voortplantingsperiode van 
vogels.

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen 
en vernielen van rust- en voortplantingslocaties' (of de soort is niet beschermd). Door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vogels, amfibieën, 
vleermuizen en grondgebonden zoogdieren af. De functie van het plangebied als foerageergebied voor vogels, 
amfibieën en grondgebonden zoogdieren is niet beschermd. Omdat het plangebied niet als essentieel 
foerageergebied voor vleermuizen wordt beschouwd, leidt de afname van de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet tot wettelijke consequenties.

4.7.3  Conclusie

De Wet natuurbescherming en het provinciaal natuurbeleid vormen geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 
van dit bestemmingsplan. 

4.8  Erfgoed

4.8.1  Algemeen

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. In de Erfgoedwet worden zes wetten en regelingen, 
waaronder de Monumentenwet 1988, gebundeld in één wet die de bescherming van het cultureel erfgoed in 
Nederland regelt. Sommige onderdelen van de Monumentenwet 1988 gaan over naar de Omgevingswet die naar 
verwachting in 2021 wordt ingevoerd. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven deze onderdelen van 
kracht binnen het overgangsrecht van de Erfgoedwet. Het gaat om artikelen die betrekking hebben op 
beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, archeologische monumentenzorg en 
handhaving. 

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet regelt deze wet samen met de Erfgoedwet de integrale bescherming 
van het cultureel erfgoed. Voor het gebouwde erfgoed betekent dit dat de aanwijzing van rijksmonumenten 
gebeurt op grond van de Erfgoedwet, maar de vergunningverlening voor het wijzigen van rijksmonumenten is 
geregeld in de Omgevingswet. De aanwijzing en omgang met beschermde stads- en dorpsgezichten geschiedt 
straks op grond van de Omgevingswet. De wetgeving over archeologie wordt opgesplitst. De verdeling is grofweg: 
het certificeringsstelsel en de aanwijzing van archeologische rijksmonumenten staat in de Erfgoedwet en de 
omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving (de vergunningverlening) in de Omgevingswet.

4.8.2  Onderzoek plan

4.8.2.1  Gebouwd erfgoed

Het plangebied is onbebouwd waardoor geen sprake is van gebouwd erfgoed. In de omgeving van het plangebied 
bevindt zich wel het beschermd dorpsgezicht Het Stift. Een deel van het plangebied ligt binnen de begrenzing 
van het beschermd dorpsgezicht, het betreft hier de gronden waar hoofdzakelijk de landschappelijke inpassing 
plaatsvindt. 

In het aanwijzingsbesluit voor Het Stift is onder meer het volgende opgenomen m.b.t. de bescherming van het 
beschermd dorpsgezicht: 

"Het Stift Weerselo" in de 12e eeuw gesticht als Benedictijner abdij, met de 14e eeuws Stiftkerk en het door 
enige afzonderlijke huisjes en het Storkenhuis omzoomde Stiftsplein een historische totaliteit vormt, welke door 
stramien, bebouwing en groenvoorziening van belang is vanwege het karakter en de schoonheid ervan."

In het bestemmingsplan dat specifiek voor Het Stift is opgesteld is ter bescherming van het dorpsgezicht een 
dubbelbestemming opgenomen. In deze dubbelbestemming wordt voor wat betreft de cultuurhistorische en 
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ruimtelijke waarden verwezen naar de toelichting van dat bestemmingsplan. In deze toelichting is wat betreft 
behoud en bescherming onder meer het volgende opgenomen:

Vanwege het historisch beeld en de schoonheid en het karakter van het geheel, is het gebied dan ook 
aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De begrenzing van het beschermd dorpsgezicht is zodanig gekozen, 
dat in het kader van deze bescherming het onbelemmerde uitzicht vanaf het Stiftsterrein op het omliggende 
land gewaarborgd is. De historische structuur en bebouwing zal zoveel mogelijk  gehandhaafd dienen te blijven. 
Dit geldt ook voor de bestaande beplanting en de (zand)weggetjes). 

De bestaande wegen komen door het vervangen van het kruispunt door een rotonde niet dichter bij Het Stift te 
liggen. Deze wegen liggen ook niet binnen het als zodanig begrensde beschermd dorpsgezicht. Uitsluitend een 
nieuw aan te leggen fietspad ligt voor een beperkt deel binnen het beschermd dorpsgezicht. Dit fietspad doet 
echter geen afbreuk aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van Het Stift. 

Een beperkt deel van de landschappelijke inpassing is wel gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht. Deze 
landschappelijke inpassing doet echter geen afbreuk aan het beschermd dorpsgezicht maar draagt juist bij aan 
een verbeterde landschappelijke inpassing van de rotonde en daarmee een verbeterd zich vanuit Het Stift op de 
rotonde. Voor een nadere toelichting op de landschappelijke inpassing wordt verwezen naar paragraaf 2.3.

Binnen het beschermd dorpsgezicht staan ook diverse rijksmonumentale panden. De aanleg van de rotonde en 
bijbehorende voorzieningen vindt plaats op enige afstand van deze monumentale panden en doet geen afbreuk 
aan de cultuurhistorische waarden van deze gebouwen. 

4.8.2.2  Archeologie

De gemeente Dinkelland beschikt over een eigen archeologische verwachtings- en advieskaart. Een uitsnede 
van deze kaart ter hoogte van het plangebied is weergegeven in figuur 4.2.

Figuur 4.2: Uitsnede archeologische verwachtings- en advieskaart (Bron: Gemeente Dinkelland)

Uit de archeologische verwachtings- en advieskaart blijkt dat het plangebied deels is gelegen in een gebied 
aangemerkt als dekzandhoogten en -ruggen met een plaggendek en deels in een gebied aangemerkt als 
beekdalen en overige laagten. In deze gebieden geldt respectievelijk een hoge archeologische waarde en een 
lage archeologische waarde. In het gebied met een hoge archeologische waarde, de dekzandhoogten en -ruggen 
met een plaggendek, is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen met een oppervlakte van meer 
dan 2.500 m2 en dieper dan 40 centimeter. Zoals echter ook blijkt uit de kaart is dit gebied voor het overgrote 
deel aangemerkt als 'verstoring'. In deze verstoorde gebieden is geen archeologisch onderzoek nodig. 
In het gebied met een lage archeologische verwachting, de beekdalen en overige laagten, is geen archeologisch 
onderzoek noodzakelijk.

Gelet op het vorenstaande is ten behoeve van dit bestemmingsplan geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.



4.8.3  Conclusie

Het aspect erfgoed vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

4.9  Beluit milieueffectrapportage

4.9.1  Algemeen

Voor bepaalde activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, kan het opstellen 
van een milieueffectrapportage (MER) of het verrichten van een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk zijn. Een 
bestemmingsplan kan op drie manieren m.e.r.(-beoordelings)plichtig zijn. Zo ontstaat er een m.e.r.-plicht indien 
(1) indien voor een ontwikkeling een passende beoordeling op basis van artikel 2.8, lid 1 Wnb nodig is of (2) de 
ontwikkeling de drempelwaarden uit onderdeel C en D van de bijlage bij het besluit overschrijdt en het 
bestemmingsplan genoemd wordt in kolom 3. Wordt (3) het bestemmingsplan genoemd in kolom 4 van de 
bijlage bij het besluit en wordt de drempelwaarde uit onderdeel C overschreden dan is sprake van een 
m.e.r.-plicht, wordt de drempelwaarde uit onderdeel D overschreden maar de drempelwaarde uit onderdeel C niet 
dan is sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht.

In gevallen kan het voorkomen dat een bestemmingsplan genoemd wordt in zowel kolom 3 als kolom 4. In 
dergelijke gevallen is een bestemmingsplan plan m.e.r.-plichtig als er sprake is van een kaderstellend plan 
waarbij de activiteiten pas kunnen worden gerealiseerd na een later te nemen m.e.r.-(beoordelings)plichtig 
besluit (dat kan een wijzigings- of uitwerkingsplan zijn, maar ook een ander besluit). Is er na het 
bestemmingsplan geen m.e.r.(-beoordelings)plichtig besluit meer nodig, dan voldoet het bestemmingsplan aan 
de definitie van het besluit als bedoeld in kolom 4. 

Voor activiteiten die genoemd worden in onderdeel D, maar waarbij de drempelwaarde niet wordt overschreden, 
geldt de verplichting om na te gaan of er sprake is van omstandigheden die - ondanks dat de drempelwaarden 
niet worden overschreden - aanleiding geven voor het verrichten van een m.e.r.(beoordeling). Voor deze toets 
wordt ook wel de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden 
aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. Dit is geregeld in artikel 2 lid 5 Besluit m.e.r. 

4.9.2  Onderzoek plan

4.9.2.1  Natura 2000-gebieden

In paragraaf 4.7 is al ingegaan op de effecten van de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt op 
Natura 2000-gebieden. Uit deze paragraaf volgt dat negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebieden uitgesloten zijn. Het opstellen van een passende beoordeling, en daarmee een 
m.e.r.-plicht, als bedoeld in artikel 2.8, lid 1 van de Wnb is dan ook niet aan de orde. 

4.9.2.2  Drempelwaarden

Het vervangen van een kruising bestaande uit twee wegen door een rotonde wordt niet specifiek genoemd in het 
Besluit m.e.r. Ook is hiermee geen sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject, uit de nota van toelichting 
blijkt dat het bij stedelijke ontwikkelingsprojecten immers gaat om bouwprojecten als woningen, 
parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie daarvan. 
Het vervangen van een kruising door een rotonde kan hier niet toe gerekend worden.

4.9.3  Conclusie

De ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt wordt niet genoemd in het Besluit m.e.r. Tevens is 
geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 2.8, lid 1 van de Wnb waardoor het opstellen van een 
MER niet noodzakelijk is.
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

5.1  Opzet van het plan
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van het 
juridische bindende deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. De verbeelding heeft een rol 
voor toepassing van de regels, alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. Aan deze 
bestemmingen zijn regels gekoppeld. Deze regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van 
het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van 
aanwezige en/of op te richten bouwwerken. 

Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting heeft geen juridisch bindende werking, maar moet 
worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing en verantwoording van de opgenomen 
bestemmingen. 

In de volgende twee paragrafen wordt de systematiek van planregels uiteengezet en wordt een uitleg per 
bestemming gegeven.

5.2  Plansystematiek

5.2.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal 
vast te stellen. 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. Inleidende regels; 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels; 
4. Overgangs- en slotregels.

5.2.2  Inleidende regels

Begrippen (Artikel 1): 

In dit artikel zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze worden 
opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die 
gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 

Wijze van meten (Artikel 2): 

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakte- en inhoudsmaten te bepalen wordt in de wijze van meten 
uitleg gegeven van hoe de betreffende eisen voor wat betreft maatvoering begrepen moeten worden. 

5.2.3  Bestemmingsregels

In het tweede hoofdstuk komen de bestemmingen aan de orde. De opbouw van de bestemmingen ziet er als 
volgt uit (niet alle hierna genoemde onderdelen komen binnen elke bestemming voor): 

Bestemmingsomschrijving: 

De omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan binnen deze bestemming. Hierbij gaat het in beginsel 
om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies.

Bouwregels:



In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bouwregels gesteld. Waar en met 
welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hierin vastgelegd. 

Afwijken van de bouwregels: 

Op basis van deze regel hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om bij omgevingsvergunning 
op ondergeschikte punten af te wijken van de bouwregels binnen een bestemming. 

Specifieke gebruiksregels: 

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval strijdig zijn met de bestemming. 
Daarbij zijn niet alle mogelijke strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die, waarvan het niet op 
voorhand duidelijk is dat deze in strijd zijn met de bestemming. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling op 
de in de bestemmingsomschrijving genoemde functies.

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

In de dubbelbestemming is een omgevingsvergunningsregeling opgenomen voor de gronden gelegen binnen 
de beschermingszone van (een) bepaalde waarde(n). Hierin worden bepaalde werken en/of werkzaamheden 
vergunningplichtig gesteld. Bij de beoordeling van de vraag of en in welke mate bepaalde werken en/of 
werkzaamheden toelaatbaar worden geacht gelden enkele nadere voorwaarden. 

In paragraaf 6.3 worden de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen nader toegelicht. 

5.2.4  Algemene regels

De op het plan van toepassing zijnde algemene regels worden beschreven in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:

Anti-dubbeltelregel (Artikel 7): 

Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer 
betrokken wordt bij de beoordeling van een bouwplan en op die wijze meer wordt gebouwd dan het 
bestemmingsplan beoogd. 

Algemene gebruiksregels (Artikel 8):

In deze regel is aangegeven wat onder strijdig gebruik wordt verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte 
dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. 

Algemene afwijkingsregels (Artikel 9): 

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels in het plan waarvan het bevoegd gezag middels 
een omgevingsvergunning kan afwijken. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten 
worden genomen, zijn aangegeven. 

5.2.5  Overgangs- slotregels

Overgangsrecht (Artikel 10)

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan (of waarvoor een 
omgevingsvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. 
De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch 
brengt het met zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een omgevingsvergunning kan worden 
verleend. Er kan dus in beginsel nog gewoon gehandhaafd worden. 

Het legaal gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding 
van het plan mag eveneens worden voortgezet. 

Slotregel (Artikel 11)

In de slotregel wordt aangegeven onder welke titel het plan bekend staat. 

5.3  Bestemmingen
Hierna worden de verschillende (dubbel)bestemmingen kort toegelicht. 

Agrarisch - 1 (Artikel 3)

Aan enkele gronden rondom de rotonde, gronden waar een deel van de landschappelijke inpassing plaatsvindt, 
is de bestemming 'Agrarisch - 1' toegekend. Deze bestemming komt overeen met de huidige bestemming van 
deze gronden. De bestemming 'Agrarisch - 1' is onder meer bedoeld voor het agrarisch gebruik, 
groenvoorzieningen, bermen en beplanting en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en 
landschappelijke waarden van de gronden, hieronder wordt tevens verstaan het uitvoeren van 
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erfinrichtingsplannen en landschapsplannen. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde in de vorm van erf- en terreinafscheidingen en ten behoeve van waterhuishoudkundige 
voorzieningen worden gebouwd. 

Verkeer (Artikel 4)

Vanwege het toekomstig gebruik is aan de rotonde maar ook aan de daarbij behorende fietspaden, bermen en 
watergangen de bestemming 'Verkeer' toegekend. Deze bestemming is onder meer bedoeld voor wegen, straten 
en (fiets)paden, groenvoorzieningen bermen en beplanting. Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen 
worden gebouwd. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan in de vorm van kunstobjecten, ten 
behoeve van verkeersgeleiding en wegverlichting en overige bouwwerken. Voor deze bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde wordt in de regels een maximale bouwhoogte voorgeschreven.

Water (Artikel 5)

Aan de watergang Middensloot is in dit bestemmingsplan de bestemming 'Water' toegekend. Deze bestemming 
is onder meer bedoeld voor waterlopen en waterpartijen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 
Gebouwen mogen niet worden gebouwd binnen deze bestemming. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn 
toegestaan tot een maximale bouwhoogte van 3 meter. 

Waarde - Beschermd dorpsgezicht (Artikel 6)

Het aanwijzingsgebied van het beschermd dorpsgezicht Het Stift reikt tot in een beperkt deel van het 
plangebied. In paragraaf 4.8 is reeds onderbouwd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling (en 
landschappelijke inpassing) geen afbreuk doet aan het beschermd dorpsgezicht. Om te verzekeren dat 
eventueel toekomstige ontwikkelingen niet leiden tot een afbreuk aan het beschermd dorpsgezicht, is de 
dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' opgenomen. Gronden met deze dubbelbestemming zijn 
mede bestemd voor het behoud, herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het 
gebied en zijn bebouwing. Het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de andere bestemmingen, is uitsluitend 
toegestaan indien hiermee geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarden van het beschermd dorpsgezicht. 
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Hoofdstuk 6  Economische 
uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 6.12 lid 4 Wro is de 
gemeenteraad verplicht om de kosten te verhalen en een exploitatieplan vast te stellen gelijktijdig met het besluit 
(het bestemmingsplan) waarop het exploitatie-plan betrekking heeft. Niet in alle gevallen is de gemeenteraad 
verplicht een exploitatieplan vast te stellen. Op grond van artikel 6.12 lid 2 kan de gemeenteraad besluiten geen 
exploitatieplan vast te stellen als aan de cumulatieve bepalingen van artikel 6.12, lid 2 sub a, b en c is voldaan. 

Met onderhavig bestemmingsplan wordt geen bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. Het 
vaststellen van een exploitatieplan is dan ook niet aan de orde. Het bestemmingsplan en de daarmee gemoeide 
(onderzoeks)kosten komen voor rekening van de gemeente. In de gemeentelijke begroting is hier rekening mee 
gehouden. 
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Hoofdstuk 7  Procedure

7.1  Vooroverleg
Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de 
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

7.1.1  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.

7.1.2  Provincie Overijssel

In samenwerking met de provincie Overijssel wordt het kruispunt N343 (Bisschopsstraat), Bornsestraat, 
Abdijweg vervangen door een rotonde. Voorafgaand aan de ter inzage legging van dit bestemmingsplan zijn 
diverse overleggen gevoerd en in overleg is het ontwerp zoals weergegeven in paragraaf 2.2 tot stand gekomen. 
Gelet op het feit dat de provincie in dit project een samenwerkingspartner is, hoeft geen separaat vooroverleg 
gevoerd te worden. 

7.1.3  Waterschap Vechtstromen

Het waterschap is geïnformeerd over het plan door middel van de digitale watertoets (zie ook paragraaf 4.6). 
Naar aanleiding van deze watertoets zijn de waterparagraaf en het ontwerp van de rotonde voorgelegd aan het 
waterschap. Het waterschap heeft geen noodzaak gezien om hierop te reageren. 

7.2  Inspraak
De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, ook is dit in de Wro zelf niet verplicht 
gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van 
de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer 
dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze boven bedoelde personen en 
rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken. In dit geval is ervoor gekozen om geen inspraak te verlenen 
door middel van het ter inzage leggen van een voorontwerpbestemmingsplan.

7.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 23 augustus 2019 voor een periode van zes weken ter 
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er in totaal vier zienswijzen ingekomen. In de in bijlage 5 
opgenomen Reactienota zienswijzen zijn de ingekomen zienswijzen samengevat en van een gemeentelijk 
standpunt voorzien. De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleidt tot een wijziging van het bestemmingsplan. 
Wel is het ontwerp voor de rotonde gewijzigd als gevolg van één van de ingekomen zienswijzen, deze wijziging 
van het ontwerp is echter passend binnen de kaders van het ontwerpbestemmingsplan. Als gevolg van een 
ambtshalve wijziging in het ontwerp voor de rotonde, zijn de toelichting en de verbeelding van dit plan wel 
gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen 
naar hoofdstuk 3 van de Reactienota zienswijzen.

7.4  Beroep
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan wederom gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. 
Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze 
beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking.



40       Rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat



Bijlagen bij de toelichting



Bijlage 1  Landschappelijk inpassingsplan
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Dinkelland is door Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch 

onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is de voorgenomen reconstructie 

van de driesprong N343 – Bornsestraat. 

Binnen de wettelijke geluidzone van deze te wijzigingen wegen liggen geluidgevoelige 

bestemmingen. Om de wijzigingen mogelijk te maken dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

te worden conform de Wet geluidhinder. 

 

Het doel van het reconstructieonderzoek is het toetsen of ten gevolge van de wijziging van de 

N343 – Bornsestraat er sprake is van een toename van 2 dB of meer, ter plaatse van de 

geluidgevoelige bestemmingen die gelegen zijn binnen de wettelijke geluidzones van de 

wegen. Hiervoor wordt het verschil in de geluidbelasting berekend tussen de heersende waarde 

2019 (situatie voor de fysieke wijziging) en 2029 (minimaal tien jaar na fysieke wijziging of 

vaststelling bestemmingsplan). Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld moet de toename 

bepaald worden ten opzichte van de laagste waarde van de heersende waarde en de eerder 

verleende hogere waarde. Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder 

indien de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Als er sprake is van reconstructie in de zin 

van de Wet geluidhinder worden maatregelen onderzocht om de toename van de geluidbelasting 

ongedaan te maken.  

 

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de relevante onderdelen uit de 

Wet geluidhinder. In hoofdstuk 3 zijn de gehanteerde uitgangspunten voor dit onderzoek 

opgenomen. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de berekeningsresultaten van het onderzoek waarna 

in hoofdstuk 5 de conclusies zijn opgenomen.  
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2 Wettelijk kader 

De geluidwetgeving vanwege wegverkeerslawaai is uitgewerkt in de Wet geluidhinder. De 

geluidwetgeving is van toepassing op de aanleg van een nieuwe weg, de wijziging van een 

bestaande weg of de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in de zone van een weg. 

Dit rapport heeft betrekking op de situatie ‘wijziging van een bestaande weg’. De Wet geluidhinder 

en het Besluit geluidhinder zijn gewijzigd op 1 juli 2012. In dit hoofdstuk is een samenvatting 

opgenomen van die onderdelen van het wettelijke kader die relevant zijn voor dit onderzoek, 

waarbij rekening is gehouden met de wetswijziging van 1 juli 2012. 

 

2.1 Dosismaat LDEN 

De geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de dosismaat Lden (‘den’ staat voor ‘day, 

evening, night’). De eenheid voor Lden is dB. 

De geluidbelasting in Lden is de naar tijdsduur gemiddelde waarde van het geluidniveau in: 

- De dagperiode (07:00-19:00); 

- De avondperiode (19:00-23:00) na toepassing van een straffactor van 5 dB; 

- De nachtperiode (23:00-07:00) na toepassing van een straffactor van 10 dB. 

 

Voor onderwijsgebouwen en kinderdagverblijven worden de geluidniveaus in de avond en/of 

nachtperiode buiten beschouwing gelaten, als de betreffende gebouwen in deze perioden niet als 

zodanig worden gebruikt (artikel 1.6 Besluit geluidhinder). 

 

2.2 Geluidzone  

Een weg heeft een wettelijke geluidzone (art. 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot 

een bepaalde afstand aan weerszijde van de weg. De zone is het gebied waarbinnen, akoestisch 

onderzoek verricht moet worden. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging (stedelijk of 

buitenstedelijk) en het aantal rijstroken. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt gebied buiten 

de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het stedelijke 

gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de 

geluidzones van autowegen en autosnelwegen. 

In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van geluidzones. De zonebreedte 

wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. 

 

Tabel 1. Geluidzones 

Aantal rijstroken Breedte geluidzone 

Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

1 of 2 250 200 

 

Wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur hebben geen wettelijke geluidzone, 

evenals wegen die gelegen zijn binnen een woonerf. 
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2.3 Correctie ex artikel 110g Wgh 

Het beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is erop gericht om de geluidemissie 

van het verkeer te verminderen. Dit wordt bereikt door steeds strengere eisen te stellen aan de 

geluidemissies van voertuigen en banden en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te 

stimuleren. In de Wet geluidhinder is in artikel 110g de mogelijkheid geboden om hierop te 

anticiperen in het geluidonderzoek, aangezien in het geluidonderzoek de toekomstige 

geluidbelastingen maatgevend zijn. In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op het reken- of 

meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van het autoverkeer. De 

hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 

2012. De aftrek bedraagt:  

- Voor wegen waar de representatieve snelheid 70 km/uur of meer bedraagt, wijzigt de 

aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in: 

 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 

 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 

 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

- 5 dB voor de overige wegen. 

- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels. 

 

2.4 Grenswaarden bij wijziging van een bestaande weg 

Voor alle geluidgevoelige bestemmingen (als woningen) binnen de geluidzone van een te wijzigen 

weg moet bij een wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is van “reconstructie” van 

die weg zoals dat is gedefinieerd in de Wgh. Er is sprake van een reconstructie indien de 

geluidbelasting vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar zonder maatregelen, met      

2 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het 

toekomstig maatgevende jaar is meestal het tiende jaar na de wijziging. 

 

De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting is bepaald in artikel 100 van de Wet geluidhinder en  

artikel 3.3 van het Besluit geluidhinder. In deze artikelen wordt onderscheid gemaakt tussen 

bestemmingen waarvoor reeds een hogere waarde is vastgesteld en bestemmingen waarvoor geen 

hogere waarde is vastgesteld. Daarnaast is voor het bepalen van de ten hoogst toelaatbare 

geluidbelasting van belang of de weg en/of de geluidgevoelige bestemming aanwezig of 

geprojecteerd waren op 1 januari 2007.  

De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting is 48 dB, tenzij er een hogere waarde is vastgesteld of de 

weg reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 2007. 

Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde is hoger dan 48 dB, geldt als 

de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting de laagste waarde van: 

- de heersende waarde (1 jaar voor de wijziging aan de weg); 

- de eerder vastgestelde waarde. 
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Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de weg reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 

januari 2007 en de heersende waarde hoger is dan 48 dB, dan is de heersende geluidbelasting de 

ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor geluidgevoelige bestemmingen die op 1 januari 2007 

aanwezig of geprojecteerd waren. In Tabel 2 is een overzicht opgenomen van de ten hoogst 

toelaatbare geluidbelasting.  

 

Tabel 2. Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting bij reconstructie van een weg 

Bestemming Situatie Hoogst toelaatbare waarde 

Woningen, andere 

geluidgevoelige gebouwen 

en geluidgevoelige 

terreinen 

geluidgevoelig gebouw/terrein 

en/of weg niet aanwezig op 1-1-

2007 en geen hogere waarde 

vastgesteld 

48 dB 

niet eerder hogere waarde 

vastgesteld en de heersende 

waarde > 48 dB 

heersende waarde 

eerder vastgestelde hogere 

waarde en de heersende waarde 

> 48 dB 

laagste waarde van: 

- heersende waarde 

- eerder vastgestelde hogere 

waarde 

 

Indien sprake is van een reconstructie moeten maatregelen onderzocht worden. Het doel daarbij is 

om de toekomstige geluidbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de ten hoogst toelaatbare 

waarde.  

Daarbij moet eerst gekeken worden naar maatregelen aan de bron (stiller wegdek) en vervolgens 

naar maatregelen in de overdracht (geluidschermen of -wallen). Indien maatregelen niet voldoende 

zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of 

financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. De maximaal vast te stellen hogere 

waarde is vermeld in Tabel 3. 

 

De toename van de geluidbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidbelasting van 

een gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. 
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Tabel 3. Maximale vast te stellen hogere waarde bij reconstructie 

Geluidgevoelige 

bestemming 

Situatie Maximale hogere waarde 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Woningen Niet eerder hogere waarde 

vastgesteld en heersende 

geluidbelasting <=53 dB 

63 58 

Niet eerder hogere waarde 

vastgesteld en heersende 

geluidbelasting >53 dB 

68 68 

Eerder hogere waarde 

vastgesteld op grond van art. 

83 en art. 84 lid 2 Wgh 

zoals luidde voor 1 sept. 1991 

63 58 

Eerder hogere waarde 

vastgesteld in het kader van 

sanering (art. 90 Wgh) 

68 68 

Andere 

geluidgevoelige 

bestemmingen 

Niet eerder hogere waarde 

vastgesteld en heersende 

geluidbelasting <=53 dB 

63 58 

Niet eerder hogere waarde 

vastgesteld en heersende 

geluidbelasting >53 dB 

68 68 

Eerder hogere waarde 

vastgesteld 

63 58 

Geluidgevoelige 

terreinen 

 53 53 

 

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden aangetoond dat de normen voor het 

binnenniveau zoals weergegeven in Tabel 4 niet worden overschreden. De normen voor het 

binnenniveau zijn opgenomen in artikel 111 van de Wet geluidhinder en artikel 3.10 van het Besluit 

geluidhinder. De optredende binnenwaarde wordt bepaald door de berekende geluidbelasting op 

de gevel (zonder aftrek conform artikel 110g) te verminderen met de karakteristieke gevelwering.  

 

Tabel 4. Grenswaarden voor het binnenniveau bij reconstructie  

Geluidgevoelige bestemmingen Binnenwaarde (dB) 

Woningen 33 

Leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten etc. 28 

Theorievaklokalen, ruimten voor patiëntenhuisvesting etc. 33 



 

 

Projectnummer 
19.032 

Pagina 
8 van 16  

 

 

2.5 Gebiedsgericht Geluidbeleid Gemeente Dinkelland  

De gemeente Dinkelland beschikt over een Nota gebiedsgericht geluidbeleid en een Nota hogere 

grenswaarden. 

De Nota gebiedsgericht geluidbeleid is een beleidsstuk waarin het gemeentelijke geluidbeleid 

beschreven is en heeft als doel goede akoestische kwaliteit binnen de gemeente te behouden en 

waar mogelijk te verbeteren. De nota beschrijft de ambities van de gemeente op dit vlak. Het 

beleidsstuk rust grotendeels op de zogenoemde MILO-systematiek (MILO = Milieu In de Leef 

Omgeving) waarbij de gemeente is ingedeeld in gebiedstypen met bijbehorende ambitiewaarden. 

Deze ambitiewaarden zijn vervolgens uitgewerkt tot concrete beleidsuitspraken. 

 

De Nota hogere grenswaarden beschrijft het hogere waarden beleid van de gemeente en de 

ontheffingscriteria. De nota voorziet erin dat slechts wanneer voldoende gemotiveerd is  

aangetoond dat maatregelen niet doeltreffend zijn of niet aan de hoofd- en/of locatie specifieke 

criteria kunnen voldoen, een hogere waarde kan worden toegekend. 
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3 Uitgangspunten en Verkeersgegevens  

3.1 Onderzoeksgebied  

Het onderzoeksgebied wordt loodrecht op de weg begrensd door de wettelijke zonebreedte (artikel 

75 Wgh). Voorbij de werkgrenzen van het project loopt het onderzoeksgebied met 1/3 –

zonebreedte door. 

De manieren waarop het onderzoeksgebied begrensd wordt zijn schematisch weergegeven op 

Afbeelding 1. 

 

Afbeelding 1. Onderzoeksgebied (d=zonebreedte) 

 

Dit onderzoek en daarmee ook het onderzoeksgebied heeft betrekking op de te wijzigen driesprong 

N343- Bornsestraat naar een rotonde. 

 

Een overzicht van de te onderzoeken wegen in de bestaande en toekomstige situatie voor het 

reconstructieonderzoek van de N343 – Bornsestraat zijn weergegeven op Afbeelding 2 en 

Afbeelding 3. 
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Afbeelding 2: Overzicht van de te onderzoeken wegen/wegvakken in de huidige situatie 

 

Afbeelding 3: Overzicht van de te onderzoeken wegen/wegvakken in de toekomstige situatie 
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3.2 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens (weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten, voertuigverdelingen, verdelingen 

over de dag-, avond- en nachtperiode) voor de huidige situatie 2019 en het toekomstige peiljaar 

2029 van de te onderzoeken wegen zijn afkomstig van de gemeente Dinkelland en zijn 

weergegeven in tabel 3.1en tabel 3.2.  

Voor de verdeling over het etmaal per weg en de verdeling van het type voertuig van licht, 

middelzwaar en zwaar wordt verwezen naar bijlage 2 en 4.  

 

Tabel 3.1 Verkeersgegevens 2019  

Weg Intensiteit 

N343, zuidelijke richting 8706 

N343, noordelijke richting 8648 

Bornsestraat 1466 

 

Tabel 3.2 Verkeersgegevens 2029  

Weg Intensiteit 

N343, zuidelijke richting 9158 

N343, noordelijke richting 9129 

Bornsestraat 1584 

 

 

3.3 Overige uitgangspunten  

Het Wegdekverhardingen en rijsnelheden 

Voor de huidige en de toekomstige situatie wordt voor de N343 uitgegaan van een 

wegdekverharding bestaande uit SMA 0/11. Omdat dit type niet in Geomilieu is opgenomen is 

gerekend met een SMA 0/8. Voor de Bornsestraat is uitgegaan van de wordt in uitgegaan van 

DAB, (referentiewegdek). Tevens wordt voor de N343 in de huidige situatie uitgegaan van een 

rijsnelheid van 80 km/uur en in de toekomstige situatie op de rotonde 30 km/uur.  

Voor de Bornsestraat wordt in de huidige situatie uitgegaan van een rijsnelheid van 60 km/uur en 

in de toekomstige situatie op de rotonde 30 km/uur. 

 

Geluidschermen/wallen 

Er zijn geen bestaande schermen/wallen aanwezig. 
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3.4 Rekenmethode  

De berekeningen zijn verricht met het computerprogramma Geomilieu (versie 4.50). De 

berekeningen met dit computerprogramma zijn in overeenstemming met standaardrekenmethode 

II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hierin is voorgeschreven dat met alle factoren die 

van belang zijn rekening gehouden wordt, zoals de samenstelling van het verkeer, wegdektype, 

afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en 

kruispuntcorrecties, hoogteligging van de weg, enzovoorts.  
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4 Resultaten 

De rekenresultaten in dit hoofdstuk zijn weergegeven na de wettelijke toegestane correcties 

conform artikel 110g Wgh en artikel 3.4 en 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

4.1 Reconstructie N343 

De geluidbelastingen ten gevolge van de N343 zijn berekend ter plaatse van de gevels van de 

geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De ligging van de 

onderzochte wegen, de geluidgevoelige bestemmingen en de situering van de rekenpunten is 

weergegeven in bijlage 2. De geluidbelastingen zijn berekend voor de huidige situatie 2019 en de 

toekomstige situatie 10 jaar na realisatie/vaststelling bestemmingsplan, zijnde het jaar 2029. 

Binnen het onderzoeksgebied liggen een 6 tal woningen waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd.  

De berekende geluidbelastingen ten gevolge van de N343 ter plaatse van deze woningen zijn 

weergegeven in tabel 4.1 (incl. aftrek). In bijlage 3.1 (huidig) en 5.1 (toekomstig) is een volledig 

overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van alle geluidgevoelige bestemmingen opgenomen. 

 

Tabel 4.1 Geluidbelastingen vanwege de N343 in 2019 en 2029 op maatgevende punten 

 Beoordelingspunt Hoogte 

boven 

maaiveld 

Geluid-

belasting 

2019 

(dB) 

Geluid-

belasting 

2029 

(dB) 

Toename 

(dB) 

01 Bellinckhofweg 1 1½ 

4½   

42,8 

43,9 

42,7 

43,8 

- 

- 

02/03 Vicarieweg 2A* 1½ 

4½   

52,4 

52,9 

52,6 

53,0 

0,2 

0,1 

04 Stiftstraat 3 1½ 

4½   

42,9 

43,7 

42,6 

43,5 

- 

- 

05 Rudolph Wilminklaan 4 1½ 

4½   

37,3 

38,5 

36,7 

37,9 

- 

- 

07 Rudolph Wilminklaan 2/2a 1½ 

4½   

43,3 

44,0 

43,2 

43,8 

- 

- 

08 Stiftstraat 6 1½ 

4½   

40,6 

42,5 

40,4 

42,3 

- 

- 

*De correctie incl. aftrek is 56 – 3 = 53 dB. Overige plaatsen 2 dB aftrek van toepassing. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van één woning de geluidbelasting met 0,2 dB wordt 

verhoogd als gevolg van de aanpassing in de provinciale weg. 

Er is echter geen sprake van een reconstructie-effect. 
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4.2 Reconstructie Bornsestraat  

De geluidbelastingen ten gevolge van de Bornsestraat zijn berekend ter plaatse van de gevels van 

de geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De ligging van de 

onderzochte wegen, de geluidgevoelige bestemmingen en de situering van de rekenpunten is 

weergegeven in bijlage 2 en 4. De geluidbelastingen zijn berekend voor de huidige situatie 2019 en 

de toekomstige situatie 10 jaar na realisatie/vaststelling bestemmingsplan, zijnde het jaar 2029. 

Binnen het onderzoeksgebied liggen een 6 tal woningen waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd.  

De berekende geluidbelastingen ten gevolge van de Bornsestraat ter plaatse van deze woningen 

zijn weergegeven in tabel 4.2 (incl. aftrek). In bijlage 3.2 (huidig) en 5.2 (toekomstig) is een volledig 

overzicht van de rekenresultaten ter plaatse van alle geluidgevoelige bestemmingen opgenomen. 

 

Tabel 4.2 Geluidbelastingen vanwege de Bornsestraat in 2019 en 2029 op maatgevende punten 

 Beoordelingspunt Hoogte 

boven 

maaiveld 

Geluid-

belasting 

2019 

(dB) 

Geluid-

belasting 

2029 

(dB) 

Toename 

(dB) 

01 Bellinckhofweg 1 1½ 

4½ 

29,2 

30,2 

29,3 

30,3 

0,1 

0,1 

02/03 Vicarieweg 2A 1½ 

4½ 

25,3 

26,4 

25,3 

26,5 

- 

0,1 

04 Stiftstraat 3 1½ 

4½ 

30,2 

31,1 

30,3 

31,4 

0,1 

0,3 

05 Rudolph Wilminklaan 4 1½ 

4½ 

28,5 

30,1 

28,7 

30,3 

0,2 

0,2 

06 Rudolph Wilminklaan 2/2a 1½ 

4½ 

34,1 

35,4 

34,3 

35,6 

0,2 

0,2 

09/10 Stiftstraat 6 1½ 

4½ 

36,1 

37,3 

36,2 

37,4 

0,1 

0,1 

 

Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van de woningen de geluidbelasting met maximaal 0,3 dB 

wordt verhoogd als gevolg van de aanpassing in de weg. 

Er is echter geen sprake van een reconstructie-effect. 

 

4.3 Maatregelen 

Op basis van de rekenresultaten blijkt dat er geen maatregelen aan de orde zijn.  

De grenswaarden worden niet overschreden en hogere waarden zijn niet aan de orde. Ter plaatse 

van de woningen wordt voldaan  aan de ambitiewaarden uit het geluidbeleid. Uitzondering is ter 

plaatse de Vicarieweg 2A waar de bovengrenswaarde niet wordt overschreden. 
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5 Conclusie 

In opdracht van de gemeente Dinkelland is door Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch 

onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is de voorgenomen reconstructie 

van de driesprong N343 – Bornsestraat. 

Binnen de wettelijke geluidzone van deze te wijzigingen wegen liggen geluidgevoelige 

bestemmingen. Om de wijzigingen mogelijk te maken dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

te worden conform de Wet geluidhinder. 

 

Het doel van het reconstructieonderzoek is het toetsen of ten gevolge van de wijziging van de 

N343 – Bornsestraat er sprake is van een toename van 2 dB of meer, ter plaatse van de 

geluidgevoelige bestemmingen die gelegen zijn binnen de wettelijke geluidzones van de 

wegen. Hiervoor wordt het verschil in de geluidbelasting berekend tussen de heersende waarde 

2019 (situatie voor de fysieke wijziging) en 2029 (minimaal tien jaar na fysieke wijziging of 

vaststelling bestemmingsplan). Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld moet de toename 

bepaald worden ten opzichte van de laagste waarde van de heersende waarde en de eerder 

verleende hogere waarde. Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder 

indien de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Als er sprake is van reconstructie in de zin 

van de Wet geluidhinder worden maatregelen onderzocht om de toename van de geluidbelasting 

ongedaan te maken. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de 6 woningen er geen sprake is van reconstructie 

volgens de Wet geluidhinder vanwege zowel de N343 als de Bornsestraat . 

Daarnaast blijkt dat maatregelen niet aan de ordezijn, de grenswaarden niet worden overschreden 

en hogere waarden ook niet aan de orde zijn.  

Ter plaatse van de woningen wordt voldaan  aan de ambitiewaarden uit het geluidbeleid. 

Uitzondering is ter plaatse de Vicarieweg 2A waar de bovengrenswaarde niet wordt overschreden.  
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Bijlage 2  Invoergegevens rekenmodel huidige situatie  
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19.032Rotonde N343 – Bornsestraat te Weerselo
Bijlage 2Invoergegevens, beoordelingspunten

Model: model huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Gevel

01 Bellinckhofweg 1, zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- Ja

02 Vicarieweg 2A, noordgevel (beg gr)      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- Ja

03 Vicarieweg 2A, noordgevel (1e verd)      0,00 Relatief --      4,50 -- -- -- Ja

04 Stifstraat 3, noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- Ja

05 Rudolph Wilminklaan 4, noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- Ja

06 Rudolph Wilminklaan 2/2A, noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- Ja

07 Rudolph Wilminklaan 2/2A,oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- Ja

08 Stiftstraat 6, oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- Ja

09 Stiftstraat 6, noordgevel beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- Ja

10 Stiftstraat 6, noordgevel 1e verd      0,00 Relatief --      4,50 -- -- -- Ja

12-4-2019 12:32:44 Geomilieu V4.50





19.032Rotonde N343 – Bornsestraat te Weerselo
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: model huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

01 Stiftstraat 8     3,00      0,00 0 dB 0,80

02 Stiftstraat 8     5,50      0,00 0 dB 0,80

03 Stiftstraat 8     8,50      0,00 0 dB 0,80

04 Stiftstraat 8, bijgebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

05 Stiftstraat 8, bijgebouw     5,00      0,00 0 dB 0,80

06 Stiftstraat 8, bijgebouw     3,50      0,00 0 dB 0,80

07 Stiftstraat 6     3,00      0,00 0 dB 0,80

08 Stiftstraat 6     6,00      0,00 0 dB 0,80

09 Stiftstraat 6     8,00      0,00 0 dB 0,80

10 Stiftstraat 6a, bijgebouw     2,00      0,00 0 dB 0,80

11 Stiftstraat 6a, bijgebouw     5,00      0,00 0 dB 0,80

12 Rudolph Wilminklaan 2/2A     3,00      0,00 0 dB 0,80

13 Rudolph Wilminklaan 2/2A     6,00      0,00 0 dB 0,80

14 Rudolph Wilminklaan 2/2A     8,00      0,00 0 dB 0,80

15 Rudolph Wilminklaan 2/2A     4,50      0,00 0 dB 0,80

16 Rudolph Wilminklaan 2/2A     8,00      0,00 0 dB 0,80

17 Rudolph Wilminklaan 2/2A     5,00      0,00 0 dB 0,80

18 Bellinckhofweg 1     2,50      0,00 0 dB 0,80

19 Bellinckhofweg 1     5,00      0,00 0 dB 0,80

20 Bellinckhofweg 1     8,00      0,00 0 dB 0,80

21 Bellinckhofweg 1, bijgebouw     2,20      0,00 0 dB 0,80

22 Bellinckhofweg 1, bijgebouw     5,00      0,00 0 dB 0,80

23 Bellinckhofweg 1, bijgebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

24 Bellinckhofweg 1, bijgebouw     4,50      0,00 0 dB 0,80

25 Bellinckhofweg 1, bijgebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

26 Vicarieweg 2A, bijgebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

27 Vicarieweg 2A, bijgebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80

28 Vicarieweg 2A     3,00      0,00 0 dB 0,80

29 Vicarieweg 2A     8,00      0,00 0 dB 0,80

30 Vicarieweg 2A     5,00      0,00 0 dB 0,80

31 Vicarieweg 2A     5,00      0,00 0 dB 0,80

32 Vicarieweg 2A     8,00      0,00 0 dB 0,80

33 Vicarieweg 2A, bijgebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

34 Vicarieweg 2A, bijgebouw     5,00      0,00 0 dB 0,80

35 Vicarieweg 2A, bijgebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

36 Vicarieweg 2A, bijgebouw     4,50      0,00 0 dB 0,80

37 Vicarieweg 2A, bijgebouw     4,50      0,00 0 dB 0,80

38 Garage     4,50      0,00 0 dB 0,80

39 Woning Abdijweg 62     5,50      0,00 0 dB 0,80

40 Woning Abdijweg 62     8,00      0,00 0 dB 0,80

41 bedrijf Abdijweg 62     4,50      0,00 0 dB 0,80

42 Rudolph Wilminklaan 2, bijgebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80

43 Rudolph Wilminklaan 3, bijgebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80

44 Smedrij     3,00      0,00 0 dB 0,80

45 Smedrij     5,50      0,00 0 dB 0,80

46 Woning Stifstraat 3     5,50      0,00 0 dB 0,80

47 Woning Stifstraat 3     8,00      0,00 0 dB 0,80

12-4-2019 12:33:21 Geomilieu V4.50



19.032Rotonde N343 – Bornsestraat te Weerselo
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: model huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

48 Woning Stifstraat 3, bijgebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80

49 Woning Stifstraat 3, bijgebouw     4,50      0,00 0 dB 0,80

50 Woning Stifstraat 3, bijgebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80

51 Woning Rudolph Wilminklaan 4     2,00      0,00 0 dB 0,80

52 Woning Rudolph Wilminklaan 4     5,50      0,00 0 dB 0,80

53 Woning Rudolph Wilminklaan 4     8,00      0,00 0 dB 0,80

54 Woning Rudolph Wilminklaan 4     8,00      0,00 0 dB 0,80

55 Woning Het Stift 4     7,00      0,00 0 dB 0,80

56 Woning Het Stift 4, bijgebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

57 Woning Het Stift 6, bijgebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

58 Woning Het Stift 6, bijgebouw     4,50      0,00 0 dB 0,80

59 Woning Het Stift 6/6a     3,00      0,00 0 dB 0,80

60 Woning Het Stift 6/6a     6,00      0,00 0 dB 0,80

61 Woning Het Stift 6/6a     8,00      0,00 0 dB 0,80

62 Woning Het Stift 8     2,50      0,00 0 dB 0,80

63 Woning Het Stift 8     5,50      0,00 0 dB 0,80

64 Woning Het Stift 8     5,50      0,00 0 dB 0,80

12-4-2019 12:33:21 Geomilieu V4.50





19.032Rotonde N343 – Bornsestraat te Weerselo
Bijlage 2Invoergegevens, bodemgebieden

Model: model huidige situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 N343 0,00

02 N343 0,00

03 N343 0,00

04 Bornsestraat 0,00

05 Bellinckhofweg 0,00

06 Bellinckhofweg 0,00

07 Rudolph Wilminklaan 0,00

08 water 0,00

09 Bornsestraat 0,00

10 weg 0,00

11 weg 0,00

12 weg 0,00

13 weg 0,00

12-4-2019 12:33:45 Geomilieu V4.50



Bijlage 3  Rekenresultaten huidige situatie 



19.032Rotonde N343 – Bornsestraat te Weerselo
Bijlage 3.1Rekenresultaten N343 huidige situatie, excl aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: model huidige situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N343
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bellinckhofweg 1, zuidoostgevel 1,50 44,2 41,2 34,8 44,8

01_B Bellinckhofweg 1, zuidoostgevel 4,50 45,3 42,3 35,9 45,9

02_A Vicarieweg 2A, noordgevel (beg gr) 1,50 53,5 50,3 45,2 54,4

03_B Vicarieweg 2A, noordgevel (1e verd) 4,50 54,9 51,8 46,6 55,9

04_A Stifstraat 3, noordgevel 1,50 44,0 40,9 35,4 44,9

04_B Stifstraat 3, noordgevel 4,50 44,8 41,7 36,2 45,7

05_A Rudolph Wilminklaan 4, noordgevel 1,50 38,7 35,7 29,3 39,3

05_B Rudolph Wilminklaan 4, noordgevel 4,50 39,9 36,9 30,6 40,5

06_A Rudolph Wilminklaan 2/2A, noordgevel 1,50 44,4 41,3 35,8 45,3

06_B Rudolph Wilminklaan 2/2A, noordgevel 4,50 44,5 41,4 35,7 45,3

07_A Rudolph Wilminklaan 2/2A,oostgevel 1,50 44,5 41,4 35,8 45,3

07_B Rudolph Wilminklaan 2/2A,oostgevel 4,50 45,1 42,0 36,5 46,0

08_A Stiftstraat 6, oostgevel 1,50 41,9 38,8 33,0 42,6

08_B Stiftstraat 6, oostgevel 4,50 43,7 40,6 35,0 44,5

09_A Stiftstraat 6, noordgevel beg gr 1,50 42,1 39,0 33,3 42,9

10_B Stiftstraat 6, noordgevel 1e verd 4,50 43,2 40,1 34,4 44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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19.032Rotonde N343 – Bornsestraat te Weerselo
Bijlage 3.2Rekenresultaten Bornsestraat huidige situatie, incl aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: model huidige situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bornsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bellinckhofweg 1, zuidoostgevel 1,50 28,4 26,0 19,1 29,2

01_B Bellinckhofweg 1, zuidoostgevel 4,50 29,4 27,0 20,1 30,2

02_A Vicarieweg 2A, noordgevel (beg gr) 1,50 24,5 22,1 15,2 25,3

03_B Vicarieweg 2A, noordgevel (1e verd) 4,50 25,7 23,3 16,4 26,4

04_A Stifstraat 3, noordgevel 1,50 29,4 27,0 20,1 30,2

04_B Stifstraat 3, noordgevel 4,50 30,4 28,0 21,1 31,1

05_A Rudolph Wilminklaan 4, noordgevel 1,50 27,7 25,3 18,4 28,5

05_B Rudolph Wilminklaan 4, noordgevel 4,50 29,4 27,0 20,1 30,1

06_A Rudolph Wilminklaan 2/2A, noordgevel 1,50 33,4 31,0 24,1 34,1

06_B Rudolph Wilminklaan 2/2A, noordgevel 4,50 34,6 32,2 25,3 35,4

07_A Rudolph Wilminklaan 2/2A,oostgevel 1,50 29,8 27,3 20,5 30,5

07_B Rudolph Wilminklaan 2/2A,oostgevel 4,50 30,7 28,3 21,4 31,5

08_A Stiftstraat 6, oostgevel 1,50 31,5 29,1 22,2 32,3

08_B Stiftstraat 6, oostgevel 4,50 32,6 30,2 23,3 33,4

09_A Stiftstraat 6, noordgevel beg gr 1,50 35,3 32,9 26,0 36,1

10_B Stiftstraat 6, noordgevel 1e verd 4,50 36,5 34,1 27,2 37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-4-2019 12:36:34 Geomilieu V4.50



Bijlage 4  Invoergegevens toekomstige situatie 
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Bijlage 5  Rekenresultaten toekomstige situatie 



19.032Rotonde N343 – Bornsestraat te Weerselo
Bijlage 5.1Rekenresultaten N343 toekomstige situatie, excl aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: model toekomstige situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N343
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bellinckhofweg 1, zuidoostgevel 1,50 44,1 41,1 34,7 44,7

01_B Bellinckhofweg 1, zuidoostgevel 4,50 45,2 42,2 35,7 45,8

02_A Vicarieweg 2A, noordgevel (beg gr) 1,50 53,6 50,5 45,3 54,6

03_B Vicarieweg 2A, noordgevel (1e verd) 4,50 55,1 51,9 46,7 56,0

04_A Stifstraat 3, noordgevel 1,50 43,8 40,7 35,2 44,6

04_B Stifstraat 3, noordgevel 4,50 44,6 41,6 36,1 45,5

05_A Rudolph Wilminklaan 4, noordgevel 1,50 38,1 35,2 28,7 38,7

05_B Rudolph Wilminklaan 4, noordgevel 4,50 39,3 36,4 29,9 39,9

06_A Rudolph Wilminklaan 2/2A, noordgevel 1,50 44,3 41,2 35,6 45,1

06_B Rudolph Wilminklaan 2/2A, noordgevel 4,50 44,2 41,2 35,5 45,0

07_A Rudolph Wilminklaan 2/2A,oostgevel 1,50 44,4 41,3 35,7 45,2

07_B Rudolph Wilminklaan 2/2A,oostgevel 4,50 45,0 41,9 36,4 45,8

08_A Stiftstraat 6, oostgevel 1,50 41,6 38,6 32,7 42,4

08_B Stiftstraat 6, oostgevel 4,50 43,5 40,5 34,8 44,3

09_A Stiftstraat 6, noordgevel beg gr 1,50 41,8 38,8 33,0 42,6

10_B Stiftstraat 6, noordgevel 1e verd 4,50 42,9 39,9 34,2 43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-4-2019 12:37:48 Geomilieu V4.50



19.032Rotonde N343 – Bornsestraat te Weerselo
Bijlage 5.2Rekenresultaten Bornsestraat toekomstige situatie, incl aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: model toekomstige situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bornsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Bellinckhofweg 1, zuidoostgevel 1,50 28,5 26,1 19,2 29,3

01_B Bellinckhofweg 1, zuidoostgevel 4,50 29,5 27,1 20,2 30,3

02_A Vicarieweg 2A, noordgevel (beg gr) 1,50 24,5 22,1 15,2 25,3

03_B Vicarieweg 2A, noordgevel (1e verd) 4,50 25,7 23,3 16,4 26,5

04_A Stifstraat 3, noordgevel 1,50 29,5 27,1 20,2 30,3

04_B Stifstraat 3, noordgevel 4,50 30,6 28,2 21,3 31,4

05_A Rudolph Wilminklaan 4, noordgevel 1,50 27,9 25,5 18,6 28,7

05_B Rudolph Wilminklaan 4, noordgevel 4,50 29,6 27,2 20,3 30,3

06_A Rudolph Wilminklaan 2/2A, noordgevel 1,50 33,5 31,1 24,2 34,3

06_B Rudolph Wilminklaan 2/2A, noordgevel 4,50 34,8 32,4 25,5 35,6

07_A Rudolph Wilminklaan 2/2A,oostgevel 1,50 30,0 27,6 20,7 30,7

07_B Rudolph Wilminklaan 2/2A,oostgevel 4,50 30,9 28,5 21,6 31,6

08_A Stiftstraat 6, oostgevel 1,50 31,7 29,3 22,4 32,5

08_B Stiftstraat 6, oostgevel 4,50 32,8 30,4 23,5 33,6

09_A Stiftstraat 6, noordgevel beg gr 1,50 35,4 33,0 26,1 36,2

10_B Stiftstraat 6, noordgevel 1e verd 4,50 36,6 34,2 27,3 37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-4-2019 12:37:12 Geomilieu V4.50
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Samenvatting 

Er zijn plannen voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Bisschopstraat (N343), Bornsestraat 
en de Abdijweg te Weerselo. Natuurbank Overijssel is gevraagd om de wettelijke consequenties in het 
kader van wet- en regelgeving voor beschermde planten, dieren en gebieden in beeld te brengen. In 
voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  
 
Het onderzoeksgebied is op 6 maart 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere 
beschermde functies, zoals foerageergebied (steenuil) en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of 
de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het 
Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen (fysieke) activiteiten geen negatief effect op 
(beschermd) natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het 
kader van gebiedsbescherming. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, 
amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels, bezetten sommige grondgebonden 
zoogdiersoorten er een rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten sommige amfibieënsoorten er een 
(winter)rustplaats.  
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Werkzaamheden moeten daarom afgestemd worden op 
de voortplantingsperiode van vogels. 
Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 
‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Door 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor vogels, amfibieën, vleermuizen en grondgebonden zoogdieren af. De functie van het plangebied als 
foerageergebied voor vogels, amfibieën en grondgebonden zoogdieren is niet beschermd. Omdat het 
plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen wordt beschouwd, leidt de afname van de 
betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen niet tot wettelijke consequenties.  
 
Samenvattende conclusie:  
Het plangebied bestaat uit verharding, wegberm, bermsloot, solitaire bomen, agrarisch cultuurland en 
ruigte. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging van het plangebied in landelijk gebied, 
wordt het plangebied als een weinig geschikt functioneel leefgebied voor zeldzame- en/of kritische 
diersoorten en als een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten beschouwd. Op basis van 
het uitgevoerde terreinbezoek en kennis van de lokale en regionale verspreiding van beschermde 
diersoorten, is een vrij volledig beeld verkregen van de aanwezige en potentieel aanwezige beschermde 
diersoorten in het plangebied. Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van verschillende 
algemene diersoorten. Deze beschermde soorten benutten het plangebied als foerageergebied en 
verschillende soorten bezetten een voortplantingslocatie in het plangebied.  
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Voor de meeste in het plangebied voorkomende beschermde diersoorten geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 
voortplantingsplaatsen’. Deze vrijstelling geldt omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze 
vrijstelling geldt echter niet voor bezette vogelnesten. Werkzaamheden die leiden tot het beschadigen of 
vernielen van vogelnesten dienen uitgevoerd te worden buiten de voortplantingsperiode van vogels. De 
functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet 
beschermd, of de betekenis ervan als foerageergebied is te gering om de aantasting ervan te beschouwen 
als overtreding van de Wet natuurbescherming.  
 
Uitvoering van voorgenomen activiteiten leidt niet tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Er hoeft 
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en 
regelgeving voor beschermde soorten. In het kader van de zorgplicht (Art. 1.11 Wnb) hoeven er geen 
specifieke maatregelen genomen te worden. De Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening 
Overijssel vormen geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  
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1 Inleiding  
Er zijn plannen voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Bisschopstraat (N343), Bornsestraat 
en de Abdijweg te Weerselo. Natuurbank Overijssel is gevraagd om de wettelijke consequenties in het 
kader van wet- en regelgeving voor beschermde planten, dieren en gebieden in beeld te brengen. In 
voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  
 
In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, 
zoals essentieel foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen 
activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd op het op het kruispunt van de Bisschopstraat (N343), Bornsestraat en de 
Abdijweg te Weerselo. Het plangebied ligt circa 500 meter ten noorden van de woonkern Weerselo. Op 
onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op de topografische 
kaart. 
 

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

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit verharding (openbare weg), wegberm, bermsloot, ruigte, solitaire bomen en 
agrarische cultuurgrond. De agrarische cultuurgrond was tijdens het veldbezoek in gebruik als akker of 
grasland met een soortenarme vegetatie van raaigras. Tussen de Bisschopstraat en de Abdijweg staan 
enkele solitaire zomereiken en tussen de Abdijweg en het agrarische cultuurland staat ruigte en opgaande 
beplanting van zomereik, ratelpopulier, wilg (Salix spec.) en ruwe berk. De wegbermen bestaan uit een 
grazige vegetatie die jaarlijks twee maal gemaaid wordt en waarbij het maaisel afgevoerd wordt. Op 
onderstaande luchtfoto wordt de ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven.  
 

 
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  
Er zijn concrete plannen om de bestaande kruising te reconstrueren en te vervangen door een rotonde. 
Daartoe worden delen van de bestaande wegen opgebroken en wordt deels een nieuw tracé aangelegd. 
Deze komt deels op agrarische cultuurgrond te liggen. Om de rotonde en de ventweg aan te kunnen leggen 
dienen enkele solitaire zomereiken gerooid te worden en dienen bestaande bermsloten vergraven te 
worden. De nieuwe rotonde wordt landschappelijk ingepast door middel van de aanplant van solitaire 
bomen. Op onderstaande afbeelding wordt een verbeelding van het eindbeeld gegeven.  
 

 
Verbeelding van het eindbeeld (bron: Gemeente Dinkelland). 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

 Rooien bomen en struiken; 

 Vergraven steilrand met ruigte en bermsloot; 

 Graven cunet; 

 Verwijderen asfalt; 

 Aanleggen nieuwe wegen; 

 Aanleggen solitaire bomen; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
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van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het rooien 
van beplanting, het graven van het cunet, het aanleggen van nieuwe wegen en de aanplant van bomen. 
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 
en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of 
voortplantingslocaties buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 655 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.  
 

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren worden met de (egaal) donkergroene kleur op de kaart aangeduid. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid (bron: Ruimtelijke Plannen). 

655 meter afstand tussen 
plangebied en gronden 
die tot het NNN behoren 
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Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen (fysieke) activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben 
geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 

4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 2 kilometer afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven. 
 

  
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker  
aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: PDOK.nl). 

 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 

2 kilometer afstand tussen 
plangebied en gronden die 
tot Natura2000 behoren 
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Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke 
activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000.  
 
Wettelijke consequenties  
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied ligt op enige afstand van beschermd (natuur)gebied en de invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteit is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op beschermd 
natuurgebied en leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat uit verharding, wegberm, bermsloot, solitaire bomen, agrarisch cultuurland en 
ruigte. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging van het plangebied in landelijk gebied, 
wordt het plangebied als een weinig geschikt functioneel leefgebied voor zeldzame- en/of kritische 
diersoorten en als een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten beschouwd. Het is niet 
uitgesloten dat het plangebied tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische 
diersoorten uit onderstaande soortgroepen behoort:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten en ongewervelden omdat het onderzoeksgebied 
geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale 
verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die 
moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, reptielen en sommige 
ongewervelden.  
 
5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 6 maart 2019 tijdens de 
daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en 
zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Bewolkt, droog, temperatuur 10⁰C, wind 2-3 Bft. 
 
 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat de meeste vogelsoorten in deze tijd van het jaar 
nog geen bezet nest hebben. Slechts enkele vogelsoorten vertonen territorium-indicerend gedrag 
(zingen/balts) in deze tijd van het jaar en slechts enkele soorten bezetten soms een nest in deze tijd van het 
jaar (o.a. huismus, merel, watervogels, houtduif en bosuil). Sommige trekvogels zijn al teruggekeerd op de 
broedplaats, maar het gros van de zomergasten moet nog arriveren uit de overwinteringsgebieden.  
 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
  
Grondgebonden zoogdieren  
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, maar 
ongeschikt voor onderzoek naar voortplantingslocaties. Grondgebonden zoogdieren hebben namelijk geen 
zogende jongen in deze tijd van het jaar. Wel bezetten ze de nestplaats soms als normale rustplaats. Er is in 
het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, 
krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  
 
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat de 
meeste vleermuizen de zomerverblijfplaats verruild hebben voor de winterverblijfplaats, mogelijk op enige 
afstand van de zomerverblijfplaats (afhankelijk van de soort kan deze afstand tot meer dan honderd 
kilometer bedragen). Gewone dwergvleermuizen benutten de zomerverblijfplaats soms ook gedurende de 
wintermaanden, vermoedelijk totdat er strenger winterweer komt. Vleermuizen in winterrust zitten 
meestal diep weggekropen in hun verblijfplaats en zijn niet gemakkelijk te zien. Sommige soorten 
overwinteren bijvoorbeeld open en bloot op een zolder en zijn dan wel zichtbaar.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van 
vleermuizen in bomen. Daarbij zijn de bomen in het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van 
potentiële verblijfplaatsen, zoals holen en gaten in de stam en losse schors.  
 
De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 
bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute.  
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën omdat de meeste 
amfibieën nog (diep) weggekropen zitten in de winterrustplaats en lastig waar te nemen zijn. Gewone pad 
en bruine kikker kunnen actief in deze tijd van het jaar, in het bijzonder op zwoele, regenachtige dagen 
tijdens een langere periode van relatief warm voorjaarsweer (>10⁰C). Op basis van een beoordeling van 
landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het 
onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor 
onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het plangebied ten 
opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.  
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels in de 
solitaire bomen, ruigte en opgaande beplanting langs de bermsloot. Soorten die mogelijk in het plangebied 
nestelen zijn patrijs, ekster, houtduif, tjiftjaf, merel en grasmus. Vogels kunnen nestelen in de bomen, 
struweel en de dichte vegetatie op de grond. Er zijn in de te vellen bomen geen spechtenholen of andere 
holen of gaten in de stam van bomen waargenomen. Het is daarom niet aannemelijk dat holenbroeders als 
bosuil, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees of bonte vliegenvanger in het plangebied nestelen. Het 
agrarisch cultuurland wordt als een ongeschikte nestplaats voor weidevogels beschouwd. Het plangebied 
ligt op enige afstand van agrarische erven of andere potentiële nestplaatsen van steenuilen. Het plangebied 
wordt daarom niet als foerageergebied van de steenuil beschouwd.  
 
Door het vellen van opgaande beplanting (bomen en struweel) en het betreden/vergraven van ruigte 
tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield met als 
gevolg dat eieren beschadigd of vernield worden en dat (jonge) vogels verwond of gedood worden. Door 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten komt de functie van het plangebied voor de in het plangebied 
foeragerende vogels grotendeels te vervallen.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 
- Betreden/vergraven ruigte; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar gelet op de 
inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot functioneel leefgebied van 
verschillende algemene en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als bunzing, bosmuis, gewone 
bosspitsmuis, veldmuis, egel, mol, haas, vos en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het 
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als veldmuis, bosmuis, 
gewone bosspitsmuis en mol een rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied. Voorgenoemde 
soorten kunnen een rust- en voortplantingslocatie bezetten in gaten en holen in de grond (veldmuis, 
bosmuis, mol) en onder strooisel en bladeren (gewone bosspitsmuis) Het plangebied ligt binnen het 
normale verspreidingsgebied van de veldspitsmuis, maar de inrichting en het gevoerde beheer maken het 
plangebied tot een ongeschikt leefgebied voor deze zeldzame soort.  
 
Door grondverzet worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en gedood en worden mogelijk 
rust- en verblijfplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied komt  
door uitvoering van de voorgenomen activiteiten grotendeels te vervallen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Grondverzet (incl. verwijderen strooisel); 
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Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen potentiële verblijfplaatsen 
van vleermuizen, zoals bebouwing, andere bouwwerken, holenbomen of bomen met losse schors, in het 
plangebied waargenomen.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 
een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap, kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  
 
Het plangebied vormt geschikt foerageergebied voor vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis beschouwd. Vleermuizen foerageren 
hoofdzakelijk rond de randen en kroon van bomen en opgaande beplanting en boven ruigte. Verharding en 
agrarisch cultuurland vormen een ongeschikt foerageergebied. Gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied beschouwd.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied tijdelijk aangetast. Door het tot wasdom komen van de nieuw te planten bomen, herstelt 
de betekenis zich grotendeels.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Vellen beplanting; 
- Verwijderen ruigte.  

 
Vliegroute 
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen, ruige slootkanten en gevels van woningen. Behalve t.b.v. oriëntatie, bieden 
houtopstanden vleermuizen vermoedelijk ook beschutting tegen predatoren. 
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. De bomenrijen ten noorden van het plangebied 
maken mogelijk onderdeel uit van een vliegroute, maar deze mogelijke vliegroute wordt niet negatief 
beïnvloed door uitvoering van de werkzaamheden omdat de oversteek van de Bisschopstraat niet breder 
wordt dan de huidige oversteek.  
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Mogelijke vliegroutes van gewone dwergvleermuizen en gewone grootoorvleermuis rondom het plangebied. Mogelijke 
vliegroutes langs opgaande structuren, zoals laanbomen en randen van bossen worden op bovenstaande luchtfoto met een 
witte lijn aangeduid. Het plangebied wordt met de gele cirkel aangeduid.  

 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijk aanwezige vliegroutes 
van vleermuizen rondom het plangebied.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  
 
Amfibieën  
Het veldbezoek is uitgevoerd in de periode van het jaar waarop de meeste amfibieën (diep) weggekropen 
zitten in de winterrustplaats en moeilijk waar te nemen zijn. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer 
behoort de bermsloot en de aanliggende wegberm langs de Abdijweg tot potentieel foerageergebied van 
amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker. 
Voorgenoemde soorten benutten dit deel van het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk 
bezetten ze er een (winter)rustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. 
Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder bladeren en 
strooisel. Het plangebied ligt buiten het normale verspreidingsgebied van zeldzame en kritische 
amfibieënsoorten als kamsalamander en boomkikker.   
Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, is de betekenis van het plangebied als functioneel 
leefgebied voor amfibieën vrij gering. Vermoedelijk benutten slechts enkele individuen het plangebied als 
functioneel leefgebied.  
 
Door het vergraven van de bermsloot en de taluds en het rooien en vergraven van de aarden wal met 
beplanting ten oosten van de bermsloot, worden mogelijk amfibieën verwond of gedood en worden 
mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd of vernield. De betekenis van het plangebied als functioneel 
leefgebied voor amfibieën wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het vellen van beplanting en het betreden/verwijderen van ruigte tijdens de voortplantingsperiode, 
worden mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten 
is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen 
van bezette nesten (eieren) of het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd 
belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.  
 
De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus-februari. De functie 
van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied foeragerende soorten niet beschermd.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode; 
- Ruigte betreden/rooien buiten de voortplantingsperiode; 

 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en 
worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 
niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van 
vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 
kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Foerageergebied  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de kwaliteit van het foerageergebied van 
vleermuizen tijdelijk negatief beïnvloed. Omdat het plangebied niet als essentieel foerageergebied wordt 
beschouwd, wordt de functionaliteit van bestaande verblijfplaatsen van vleermuizen niet negatief 
beïnvloed. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke (essentiële) 
vliegroutes2 van vleermuizen in het plangebied. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot 
wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in 
het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

                                                             
2
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Grondgebonden zoogdieren  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 
en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 
grondgebonden zoogdiersoorten die in het plangebied voorkomen geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van een rust- en 
voortplantingslocatie’ (of de soort is niet beschermd zoals de mol). De functie van het plangebied als 
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de amfibieënsoorten die in het 
plangebied voorkomen geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 
‘beschadigen en vernielen van een rust- en voortplantingslocatie’. De functie van het plangebied als 
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
Zorgplicht 
In het kader van de zorgplicht worden geen specifieke maatregelen voorgesteld.   
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen* 
 

aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd   

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Rust- en 
voortplantingslocaties 

Diverse soorten    Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Dieren  Diverse soorten  Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd  

Geen 

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 1, 3.1 lid 2 Beplanting rooien en 
ruigte betreden/vergraven 
buiten de 
voortplantingsperiode  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats 
(incl. foerageergebied 
steenuil) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vogels Dieren  Diverse soorten  Niet van toepassing; er worden 
geen (volwassen) vogels 
gedood 

Geen 

Vleermuizen   Verblijfplaats en 
vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied Mogelijk diverse 
soorten 

Niet van toepassing, functie en 
betekenis wordt niet aangetast 

Geen 

Vleermuizen  Dieren  Diverse soorten  Niet van toepassing; geen 
essentieel foerageergebied 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsbiotoop Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Gewone pad, 
bruine kikker, 
kleine 
watersalamander, 
bastaardkikker  

Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd 

Geen 

Amfibieën (Winter)rustplaats Gewone pad, 
bruine kikker, 
kleine 
watersalamander, 
bastaardkikker  

Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen 

Amfibieën  Dieren  Gewone pad, 
bruine kikker, 
kleine 
watersalamander, 
bastaardkikker 

Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing   Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 
 
 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten3 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, 
amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels, bezetten sommige grondgebonden 
zoogdiersoorten er een rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten sommige amfibieënsoorten er een 
(winter)rustplaats.  
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Werkzaamheden moeten daarom afgestemd worden op 
de voortplantingsperiode van vogels. 
Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 
‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de mol). 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vogels, amfibieën, vleermuizen en grondgebonden zoogdieren af. De functie van het 
plangebied als foerageergebied voor vogels, amfibieën en grondgebonden zoogdieren is niet beschermd. 
Omdat het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen wordt beschouwd, leidt de 
afname van de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
Het plangebied ligt op ruime afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) 
natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
gebiedsbescherming. 
 
Conclusie  
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en 
de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen (fysieke) activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het 
kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 
ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in 
overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. De Wet 
natuurbescherming vormt geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  
  

                                                             
3
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 
Bijlage 1. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 2. Fotobijlage 
Bijlage 3. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 1 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 
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Bijlage 2. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 3. Geraadpleegde digitale bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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1  
 
 
 
 
INLEIDING 
 
De provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland zijn voornemens een nieuwe rondweg aan te leggen aan 
de oostkant van Weerselo, de Rondweg Weerselo. Aan de noordzijde van de rondweg wordt de rotonde 
Bornsestraat aangelegd. De situering van de rotonde is weergeven in afbeelding 1.1. Deze rotonde, ten 
noorden van de kern van Weerselo, verbindt de Bornsestraat met de provinciale weg N343. Vanuit de 
samenleving en de politiek is de wens gekomen om de rotonde Bornsestraat naar voren te schuiven in de 
projectplanning, waardoor de aanleg van de rotonde eerder afgerond is. 
 
Voor de bouw van de rotonde worden werktuigen ingezet. Zowel wegverkeer als werktuigen emitteren 
stikstofhoudende stoffen als NOx en NH3. Hierdoor heeft het project gedurende de aanlegfase mogelijk 
invloed op de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden, wat kan leiden tot negatieve 
ecologische effecten. Ten zuiden van Weerselo bevindt zich namelijk het Natura 2000-gebied 
Lemselermaten. Gezien de afstand van de projectlocatie ten opzichte van het meest nabijgelegen Natura 
2000-gebied Lemselermaten, kunnen voor dit gebied eventuele negatieve effecten van geluid, licht en water 
op voorhand worden uitgesloten. Het onderzoek is enkel gericht op het thema lucht. 
 
Het onderhavige stikstofdepositie onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen of de bouwwerkzaamheden 
voor aanleg van de rotonde invloed hebben op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Indien deze 
depositie significant is, zijn de werkzaamheden vergunningplichtig in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb). Dit rapport beschrijft de uitgangspunten voor het onderzoek naar de bijdrage 
van het project aan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. 
 
 
Afbeelding 1.1 De rondweg N343 Weerselo met daarin de rotonde Bornsestraat weergeven binnen de blauwe cirkel 
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2  
 
 
 
 
ACTIVITEITEN MET RELEVANTE EFFECTEN VOOR STIKSTOFDEPOSITIE 
 
De realisatie van de rotonde draagt bij aan de stikstofdepositie in de omgeving als gevolg van het neerslaan 
van emissies van NOx (stikstofoxiden) dat vrijkomt door de verbrandingsmotoren van de mobiele werktuigen 
die ingezet worden tijdens de aanlegfase van de rotonde. De activiteiten waarbij deze emissies kunnen 
vrijkomen, maken deel uit van de aanlegfase. 
 
Als uitgangspunt is aangenomen dat emissies van NOx alleen plaatsvinden tijdens de aanlegfase van de 
rotonde. De rotonde is op zichzelf geen factor die invloed heeft op de verkeersstromen zoals die bestaan in 
de bestaande verkeerssituatie. De aanlegfase is daarmee de enige relevante en dus maatgevende fase. 
 
Ter realisatie van de rotonde is er voor een tijdelijke periode sprake van een zeer lichte toename van het 
aantal verkeersbewegingen door toedoen van de aanwezige arbeidskrachten. Het aantal medewerkers op de 
bouwplaats van de rotonde is echter beperkt, en zijn voornamelijk de machinisten van alle materieel. Verder 
zullen grondwerkers, stratenmakers en uitvoerders aanwezig zijn. Het effect op het totaal aan 
verkeersbewegingen, hooguit enkele bewegingen per dag, is zodanig klein dat het als niet-relevant is 
beschouwd binnen dit onderzoek. 
 
In de aanlegfase zijn de NOx-emissies van het in te zetten materieel voor de realisatie van de rotonde. Het te 
gebruiken materieel, de benodigde inzet en de belasting is bepaald op basis van het benodigde 
grondverzet, de aan- en afvoer van de materialen en het oppervlak van het aan te leggen wegdek. Het 
materieel bestaat uit diverse (mobiele) werktuigen die worden gebruikt voor het benodigde grondverzet en 
de aan- en afvoer van zand en materialen. 
 
In bijlage I is een overzicht opgenomen van het in te zetten materieel en de bijbehorende emissies van NOx 
tijdens de aanlegfase van de rotonde. 
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3  
 
 
 
 
ONDERZOCHTE SITUATIE EN ZICHTJAAR 
 
Tot de scope van het onderzoek behoort de periode waarin de aanleg van de rotonde plaatsvindt, met 2020 
als startjaar van het project, en waarbij de werkzaamheden ongeveer twee maanden in beslag nemen. De 
stikstofdepositie is enkel berekend voor deze aanlegfase, waarbij alle in te zetten mobiele werk(voer)tuigen 
zijn opgenomen. Een overzicht van de uitgangspunten voor de emissieberekeningen gedurende de 
aanlegfase van het project is terug te vinden in bijlage I. 
 
Bij de invoering van de gegevens in de AERIUS Calculator is aangegeven dat het om een tijdelijk project 
gaat, dat hoogstens één jaar duurt. De calculator verspreidt dan de totale emissies over een periode van zes 
jaar. 
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4  
 
 
 
 
ONDERZOEKSGEBIED 
 
De bijdrage aan de stikstofdepositie (in mol/ha/jaar) wordt door de AERIUS Calculator automatisch berekend 
in alle Natura 2000-gebieden in de omgeving waar er sprake is van een significante depositiebijdrage. Voor 
dit project gaat het om het Natura 2000-gebied Lemselermaten. 
 
Projecten en andere handelingen die een stikstofdepositie veroorzaken die lager dan of gelijk is aan de 
grenswaarde, zijn uitgezonderd van de Wnb-vergunningplicht. De grenswaarde voor het dichtstbijzijnde 
natuurgebied Lemselermaten, gelegen op ongeveer twee kilometer afstand van de aan te leggen rotonde, is 
vastgesteld op 1,0 mol stikstofdepositie per hectare per jaar. Verder geldt dat bij een depositiebijdrage 
tussen 0,05 en 1,0 mol NOx/ha/jaar een melding moet worden ingediend; bij minder dan 0,05 mol 
NOx/ha/jaar is ook een melding niet nodig. 
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5  
 
 
 
 
KENMERKEN EMISSIEBRONNEN 
 
Dit hoofdstuk beschrijft en onderbouwt de brongegevens die zijn gebruikt bij de berekening van de 
depositiebijdrage van het project binnen het onderzoeksgebied. De beschreven brongegevens zijn gebruikt 
als invoer voor de berekeningen met AERIUS Calculator. Dit hoofdstuk beschrijft de emissiebronnen die 
uitsluitend bestaan uit mobiele werktuigen. 
 
Mobiele werktuigen 
In de aanlegfase zijn de NOx-emissies van het in te zetten materieel relevant. Het te gebruiken materieel 
bestaat uit diverse (mobiele) werktuigen, en voertuigen. De karakteristieken van deze voertuigen staan 
beschreven in bijlage I van dit rapport. Deze worden gebruikt voor de verwerking en de aan- en afvoer van 
materialen. Voor de werktuigen zijn de emissies berekend, uitgaande van het vermogen, het aantal uren, de 
belasting, de zogenaamde TAF-factor en de emissiefactor. De berekeningswijze is conform het Emissiemodel 
Mobiele Machines1. 
 
De emissie van NOx voor de werktuigen is berekend aan de hand van de volgende formule: 
 

emissie = tijdsduur x belasting x vermogen x emissiefactor x TAF-factor. 
 
Waarbij: 
- emissie = emissie in gram per jaar; 
- uren = het aantal uren per jaar dat een bepaalde machine wordt gebruikt (uur); 
- belasting = deel van het volle vermogen van de betreffende machine dat gemiddeld wordt gebruikt (%); 
- vermogen = het gemiddelde volle vermogen van het machinetype (kW); 
- emissiefactor = de gemiddelde emissiefactor behorende bij het bouwjaar (g/kWh); 
- TAF-factor = aanpassingsfactor op de gemiddelde emissiefactor in verband met de afwijking van de 

gemiddelde gebruikstoepassing van dit machinetype als gevolg van wisselende vermogensvraag. 
 
De benodigde tijdsduur (inzet van de machines) is bepaald op basis van een schatting van de omvang van 
de werkzaamheden. De overige parameters uit de formule zijn ontleend aan de karakteristieken van het 
benodigde materiaal conform het hiervoor genoemde Emissiemodel Mobiele Machines. Bij de typering van 
het benodigde materiaal is ervan uitgegaan dat het materieel tenminste voldoet aan de emissiestandaard 
STAGE III A (geleidelijke invoering tussen 2008 en 2011, afhankelijk van het vermogen). Hierbij is 
aangenomen dat alle mobiele werktuigen gebouwd zijn in 2008, zodoende vallen de in te zetten 
werkvoertuigen binnen de categorie STAGE III A. Binnen deze categorie wordt met dezelfde emissiefactor 
gewerkt. Sinds 2018 wordt STAGE V gefaseerd ingevoerd. Voor materieel van recentere datum gelden 
strengere emissienormen, dit materieel heeft dus lagere emissies. Aangezien is uitgegaan van relatief oude 
werktuigen, gelden de gehanteerde emissiefactoren als conservatief. De tabellen met het in te zetten 
materieel en de emissieberekening zijn opgenomen in bijlage I. 
 
In de AERIUS Calculator is de emissie van de werktuigen gemodelleerd als oppervlaktebron. De bron beslaat 
het terrein waarop de rotonde geconstrueerd wordt, hierin zijn alle mobiele voertuigen opgenomen die 
ingezet worden bij de aanleg van de rotonde. De werktuigen blijven tijdens de aanlegfase op de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Afkomstig uit ‘Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA)’ 

TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML, TNO november 2009. AERIUS rekent met de kerntallen afkomstig uit dit rapport.  
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projectlocatie. Naar verwachting zullen enkele medewerkers dagelijks betrokken zijn bij de aanleg van de 
rotonde zodat die dagelijks van en naar de projectlocatie rijden. Het aantal verkeersbewegingen van 
personenauto’s dat hiermee gepaard gaat, is dermate beperkt dat dit opgaat in het heersende verkeersbeeld 
van de N343 en daarom verder buiten beschouwing is gelaten in onderhavige notitie. De ingevoerde 
bronnen en de bronkenmerken zijn terug te vinden in bijlage I. Onderstaande tabel vat de NOx-emissie van 
de werktuigen op de werklocatie samen. 
 
 
Tabel 5.1 Emissie van NOx door werktuigen op de werklocatie tijdens de aanlegfase van de rotonde (oppervlaktebron) 
 

Inzet materieel aanlegfase  NOx-emissie [kg/jaar] 

emissie mobiele werkvoertuigen 2.216 

 
 
Verder is aangenomen dat gronden, asfalt en beton worden aan- en afgevoerd door wegvoertuigen. De 
benodigde bouwmaterialen leiden tot een inschatting van het volume voor de af- en aanvoer van gronden 
van maximaal 9.000 m3 (voornamelijk de afvoer van grond en de aanvoer van zand en verharding). Bij een 
gemiddelde inhoud van een transportmiddel van 15 m3, zijn dit in totaal circa 1.200 ritten heen en terug. De 
aan- en afrijroutes van deze voertuigen zijn apart van elkaar gemodelleerd, waarbij het uitgangspunt is dat 
de voertuigen rijden vanuit Oldenzaal. In de modellering is voor deze route gekozen omdat deze direct 
grenst aan het nabijgelegen Natura 2000-gebied Lemselermaten, zodat de eventuele impact het grootst zal 
zijn. 
 
In de AERIUS Calculator is voor de modelering gekozen voor ‘wegvoertuigen’ en ‘buitenwegen’. De 
vrachtwagens zijn geïndiceerd als zware dieselvrachtwagens. 
 
De ingevoerde bronnen en de bronkenmerken zijn terug te vinden in bijlage II; tabel 5.2 vat de NOx-emissies 
van de aan- en afrijroutes samen. 
 
 
Tabel 5.2 NOx-emissies ten gevolge van de aan- en afvoer van materiaal (grond, beton en asfalt)  
 

Route Type voertuig  Aantal rijbewegingen per jaar NOx-emissie (kg/jaar) 

aanrijroute  zware vrachtwagen  
(klasse 5) 

600 55,4 

afrijroute  zware vrachtwagen  
(klasse 5) 

600 55,2 

totaal   110,6 

 
 
In totaal wordt er gedurende de aanlegfase 2.327 kg NOx naar de lucht geïmiteerd ten gevolge van de inzet 
van mobiele voertuigen en het af- en aanrijden van materiaal door voertuigen. 
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6  
 
 
 
 
ONDERZOEKSMETHODE 
 
De depositiebijdragen in de aanlegfase zijn berekend met het rekeninstrument AERIUS Calculator (versie 
2016L). Het gebruik van de AERIUS Calculator is voorgeschreven in de Regeling PAS (artikel 2, 1e lid). 
 
In de AERIUS Calculator is aangegeven dat het om een tijdelijk project gaat met een looptijd van één jaar, 
zoals eerder in hoofdstuk 3 is uitgelegd. 
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7  
 
 
 
 
RESULTATEN EN CONCLUSIE  
 
De bijdrage aan de stikstofdepositie (in mol/ha/jaar) is berekend voor het natuurgebied Lemselermaten. In 
tabel 7.1 is de hoogst berekende projectbijdrage voor de aanlegfase weergegeven. De resultaten van de 
berekeningen zijn ook per habitattype weergeven in bijlage II van deze notitie. Dit zijn de standaard pdf-
bestanden die de AERIUS Calculator zelf produceert. 
 
De totale emissie van NOx bedraagt 2,3 ton per jaar. Op basis van de AERIUS Calculator is berekend dat deze 
uitstoot geen effect heeft op het Natura 2000-gebied Lemselermaten, zoals blijkt uit onderstaande tabel. 
Derhalve hoeft voor de aanleg van de rotonde geen vergunning aangevraagd te worden en geen melding te 
worden gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). 
 
 
Tabel 7.1 Stikstofdepositie (hoogste berekende projectbijdrage) 
 

Natura 2000-gebied Stikstofdepositie aanlegfase (mol/ha/jaar) 

Lemselermaten 0,00 

 
 
 
 
 
 



 

Bijlage(n) 
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I  
 
 
 
 
BIJLAGE: UITGANGSPUNTEN INZET MATERIEEL EN EMISSIE AANLEGFASE 
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Tabel I.1 Materieel: verwijdering van bomen en begroeiing 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-groep TAF-factor Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

h.g.m. rups 130 128 excavator 0,87 60 % 3,3 28,66 

kipauto 260 32 low 1,1 10 % 3,3 3,02 

totaal       31,68 

 
 
Tabel I.2 Materieel: grondwerkzaamheden als het ontgraven van grond, levering en aanbrengen van zand, en grondaanvullingen  
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

h.g.m. rups (3x) 130 144 excavator 0,87 90 % 3,3 48,36 

kipauto (6x) 240 288 low 1,1 60 % 3,3 150,54 

totaal       198,91 

 
 
Tabel I.3 Materieel: verwijdering van verharding zoals de hoofdrijbaan, aansluitingen, en de verhardingsconstructie fietspad 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
( %) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

asfaltfrees breed (3x) 470 144 high 0,95 90 % 3,3 190,96 

kipauto (3x) 260 144 low 1,1 60 % 3,3 58,33 

totaal       249,29 

 
 
Tabel I.4 Materieel: verwijdering van overige verharding 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-groep TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

wiellaadschop  70 280 backhoe loader 1,05 90 % 3,8 70,38 

kipauto  260 280 low 1,1 60 % 3,3 158,56 

totaal       228,94 

 
 
Tabel I.5 Materieel: aanbrengen asfalt (open asfaltbeton, grindasfaltbeton, funderingslaag van menggranulaat) 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-groep TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

asfaltspreidmachine 
(2x) 

70 560 low 1,1 90 % 3,8 147,48 

drierolswals (2x) 52 80 low 1,1 90 % 3,8 15,64 

kipauto (2x) 260 360 low 1,1 90 % 3,3 305,79 

kipauto  240 24 low 1,1 90 % 3,3 18,82 

tandemtrilwals  37 24 low 1,1 50 % 3,8 1,86 

waterwagen 100 120 agricultural 
tractor 

0,98 10 % 3,3 3,88 
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Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-groep TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

wiellaadschop  70 24 backhoe 
loader 

1,05 90 % 3,3 6,03 

totaal       499,50 

 
 
Tabel I.6 Materieel: aanbrengen overige bestrating en uitritten 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

kipauto (2x) 260 560 low 1,1 10 % 3,3 52,86 

wiellaadschop (2x) 70 460 backhoe 
loader 

1,05 20 % 3,3 25,69 

totaal       78,55 

 
 
Tabel I.7 Materieel: verwijderen brug Koelenweg en Domeinweg 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

h.g.m. rups 130 32 excavator 0,87 90 % 3,3 10,75 

h.g.m. rups 145 40 excavator 0,87 70 % 3,3 11,66 

kraan  250 40 low 1,1 90 % 3,3 32,67 

kipauto 260 40 low 1,1 20 % 3,3 7,55 

kipauto 240 32 low 1,1 60 % 3,3 16,73 

kipauto 260 40 low 1,1 70 % 3,3 26,43 

totaal       105,79 

 
 
Tabel I.8 Materieel: aanbrengen fiets- en autobrug Domeinweg 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

betonpomp 145 40 low 1,1 70 % 3,3 14,75 

heistelling  180 56 excavator 0,87 90 % 3,3 26,05 

h.g.m. rups (2x) 130 248 excavator 0,87 90 % 3,3 83,30 

kipauto 260 24 low 1,1 20 % 3,3 4,53 

kipauto 240 48 low 1,1 60 % 3,3 25,09 

totaal       153,72 

 
 
Tabel I.9 Materieel: aanbrengen fiets- en autobrug Koelenweg 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

betonpomp 145 40 low 1,1 70 % 3,3 14,75 

heistelling  180 56 excavator 0,87 90 % 3,3 26,05 
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Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

h.g.m. rups (2x) 130 248 excavator 0,87 90 % 3,3 83,30 

kipauto 260 24 low 1,1 20 % 3,3 4,53 

kipauto 240 48 low 1,1 60 % 3,3 25,09 

totaal       153,72 

 
 
Tabel I.10 Materieel: aanbrengen fiets- en autobrug Koelenweg 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

betonpomp 145 40 low 1,1 70 % 3,3 14,75 

heistelling  180 56 excavator 0,87 90 % 3,3 26,05 

h.g.m. rups (2x) 130 248 excavator 0,87 90 % 3,3 83,30 

kipauto 260 24 low 1,1 20 % 3,3 4,53 

kipauto 240 48 low 1,1 60 % 3,3 25,09 

totaal       153,72 

 
 
Tabel I.11 Materieel: aanbrengen fiets- en autobrug Kolonievaart 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

betonpomp 145 40 low 1,1 70 % 3,3 14,75 

heistelling  180 56 excavator 0,87 90 % 3,3 26,05 

h.g.m. rups 130 248 excavator 0,87 90 % 3,3 83,30 

kipauto 260 24 low 1,1 20 % 3,3 4,53 

kipauto 240 48 low 1,1 60 % 3,3 25,09 

totaal       153,72 

 
 
Tabel I.12 Materieel: kleine werkzaamheden 
 

Omschrijving 
Vermogen 

(kW) 
Inzet 
(uur) 

TAF-
groep 

TAF-
factor 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g NOx/kWh) 

Emissie 
(kg NOx) 

h.g.m. rups 130 16 excavator 0,87 90 % 3,3 5,37 

personenbusje 80 2.400 low 1,1 5 % 3,3 34,85 

stroomaggregaat, 
diesel 

420 8 low 1,1 90 % 3,3 10,98 

vrachtwagen 180 2.400 low 1,1 10 % 3,3 156,82 

totaal       208,02 
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RbfDML9uDd9t (27 februari 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Provincie Overijssel Bornsestraat , 7595 Weerselo

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanleg rotonde
Bischopstraat/Bornsestraat
Weerselo

RbfDML9uDd9t

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

27 februari 2019, 16:51 2020 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2020 1

Totale emissie Situatie 1

NOx 2.326,16 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Effecten van de aanleg van de rotonde Bischopstraat/Bornsestraat Weerselo

RbfDML9uDd9t (27 februari 2019)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg rotonde
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2.215,55 kg/j

Afrijroute
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 55,21 kg/j

Aanrijroute
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 55,40 kg/j

RbfDML9uDd9t (27 februari 2019)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Aanleg rotonde
Locatie (X,Y) 254320, 486599
NOx 2.215,55 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Personenbusje 4,0 4,0 0,0 NOx 34,85 kg/j

AFW Stroomaggregaat 4,0 4,0 0,0 NOx 10,98 kg/j

AFW Vrachtwagen 4,0 4,0 0,0 NOx 156,82
kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx 104,20
kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx 59,00 kg/j

AFW Kraan 4,0 4,0 0,0 NOx 32,67 kg/j

AFW Waterwagen 4,0 4,0 0,0 NOx 3,88 kg/j

AFW Tandemtrilwals 4,0 4,0 0,0 NOx 1,86 kg/j

AFW Drierolswals 4,0 4,0 0,0 NOx 15,64 kg/j

AFW Asfaltspreidmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 147,48
kg/j

AFW Wiellaadschop 4,0 4,0 0,0 NOx 102,10 kg/j

AFW Asfaltfrees breed 4,0 4,0 0,0 NOx 190,96
kg/j

AFW Kipauto 4,0 4,0 0,0 NOx 917,11 kg/j

AFW H.g.m Rups 4,0 4,0 0,0 NOx 438,00
kg/j

RbfDML9uDd9t (27 februari 2019)Bepaling projecteffect Situatie 1
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Naam Afrijroute
Locatie (X,Y) 256159, 484408
NOx 55,21 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Euroklasse Vrachtauto diesel
3,5-10 ton GVW -
Euro 5

10,0 NOx
NH3

55,21 kg/j
< 1 kg/j

Naam Aanrijroute
Locatie (X,Y) 256165, 484423
NOx 55,40 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Euroklasse Vrachtauto diesel
3,5-10 ton GVW -
Euro 5

10,0 NOx
NH3

55,40 kg/j
< 1 kg/j

RbfDML9uDd9t (27 februari 2019)Bepaling projecteffect Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RbfDML9uDd9t (27 februari 2019)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect

pagina 6/6





 

 

 

www.witteveenbos.com 



Bijlage 5  Reactienota zienswijzen



 

1 

 

 

REACTIENOTA ZIENWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Rotonde 

Bisschopstraat – Bornsestraat’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 22 augustus 2019 in de 

Staatscourant en het huis-aan-huis blad is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening met ingang van 23 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage 

gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de openingsuren in 

het gemeentehuis te Denekamp worden ingezien. Ook was het ontwerp te raadplegen op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het vervangen van het kruispunt 

Bisschopstraat (N343)-Bornsestraat-Abdijweg in Weerselo door een rotonde. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen 

kenbaar maken. Er zijn in totaal vier zienswijzen ingekomen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen 

zienswijzen samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke 

zienswijze afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de zienswijze al dan niet wordt 

overgenomen.  
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 

Datum brief: 5 september 2019 

Datum ontvangst: 5 september 2019 

 

Samenvatting zienswijze 

Reclamant maakt bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk 

onderdeel van zienswijze ingegaan. Elk onderdeel is voorzien  van een gemeentelijk standpunt. 

 

1) Reclamant is van mening dat de rotonde een zelfde omvang moet te krijgen als de rotonde in 
de weg Deurningerstraat - Lemselosestraat. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het ontwerp van de rotonde is opgesteld conform de geldende CROW-richtlijnen1. Op basis van 

deze richtlijnen geldt voor een rotonde als onderhavige een standaard ontwerpstraal van 18 meter 

(diameter van 36 meter). De rotonde zoals ingetekend heeft een straal van 20 meter (diameter 40 

meter) en voldoet daarmee ruimschoots aan de algemeen gehanteerde norm. De rotonde in de 

Deurningerstraat – Lemselosestraat heeft een straal van 24 meter (diameter 48 meter) . Reden 

hiervoor is het feit dat op deze rotonde vijf wegen, waaronder de toekomstige rondweg, ontsluiten 

waarvan drie provinciale wegen. De rotonde in de Bisschopstraat - Bornsestraat kent vier 

aansluitingen waarvan twee provinciale wegen. Dit maakt een wezenlijk verschil. Gelet hierop en 

gelet op het feit dat de rotonde in de Bisschopstraat – Bornsestraat voldoet aan de standaard 

normen, leidt dit onderdeel van de zienswijze niet tot een wijziging in het bestemmingsplan of het 

wegontwerp voor de rotonde.   

 

 

2) De Bellinckhofweg dient met een 5e poot aan te sluiten op de rotonde omdat de rotonde anders 
zorgt voor opstoppingen op de Bornsestraat en hiermee de ontsluiting van de Bellinckhofweg 
op de Bornsestraat verminderd.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Met de aanleg van een rotonde wordt de ontsluiting van de Bornsestraat op de Bisschopstraat 

(N343) verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. In tegenstelling tot wat reclamant aangeeft, 

verbetert hiermee ten opzichte van de huidige situatie ook de ontsluiting van Bellinckhofweg op de 

Bornsestraat aangezien de wachttijden op de Bornsestraat vanwege de rotonde afnemen. Het 

rechtstreeks ontsluiten van de Bellinckhofweg op de rotonde zoals ontworpen is ruimtelijk niet 

inpasbaar. Bovendien zou een voertuig in een dergelijke situatie door de te beperkt aanwezige 

ruimte te scherpe stuurbewegingen moeten maken. Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot 

een wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het bestemmingsplan. 

 

 

                                                      
1 Het betreffen de volgende CROW-richtlijnen 

CROW publicatie 126, Eenheid in rotondes 

CROW publicatie 128, Basiskenmerken kruispunten en rotondes 

CROW publicatie 126a: Fietsoversteken op rotondes 

CROW publicatie 315 Basiskenmerken wegontwerp 

CROW publicatie 330: Handboek wegontwerp 2013 Gebiedsontsluitingswegen 

CROW publicatie 330: Handboek wegontwerp 2013 Erftoegangswegen 
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2.2 Reclamant 2 

Datum brief: 17 september 2019 

Datum ontvangst: 17 september 2019 

 

Samenvatting zienswijze 

Reclamant maakt bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk 

onderdeel van zienswijze ingegaan. Elk onderdeel is voorzien  van een gemeentelijk standpunt. 

 

1) Reclamant is van mening dat de rotonde een zelfde omvang moet te krijgen als de rotonde in 
de weg Deurningerstraat - Lemselosestraat. Dit komt de eenduidigheid ten goede en zorgt 
voor een snellere verkeersafhandeling, met name voor vrachtwagens.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Voor een reactie op dit onderdeel wordt verwezen naar de gemeentelijke reactie op de zienswijze 

van reclamant 1, onder 1.  

 

 

2) Reclamant kan zich vinden in het afsluiten van de Abdijweg voor gemotoriseerd verkeer na de 
Middensloot en de Abdijweg vanaf daar aan te sluiten op de provinciale weg. Hierbij dient de 
ruimte wel groot genoeg te zijn voor een vrachtauto met aanhanger om richting het bedrijf van 
reclamant te rijden en vice versa. 
 

Gemeentelijk standpunt 

De ontsluiting van de Abdijweg op de Bisschopsstraat (toekomstige locatie net ten zuiden van de 

kruising Bisschopsstraat met de Middensloot) wordt zodanig ontworpen dat deze ruim voldoende 

van omvang is om ook vrachtverkeer af te kunnen wikkelen.  

 
 

3) Reclamant kan zich ook vinden in een directe aansluiting van de Abdijweg op de rotonde, mits 
gegarandeerd wordt dat iedere autotransporter de bocht van en naar de Abdijweg richting het 
bedrijf van reclamant kan maken. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Er wordt geen directe aansluiting van de Abdijweg op de rotonde gerealiseerd. In het ontwerp van 

de rotonde is rekening gehouden met de toekomstige aantakking van de rondweg Weerselo. Mede 

vanwege deze aantakking is het ongewenst om de Abdijweg nu rechtstreeks te ontsluiten op de 

rotonde.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het bestemmingsplan. 
 
 

2.3 Reclamant 3 

Datum brief: 17 september 2019 

Datum ontvangst: 17 september 2019 

 

Samenvatting zienswijze 

Reclamanten maken bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk 

onderdeel van zienswijze ingegaan. Elk onderdeel is voorzien  van een gemeentelijk standpunt. 

 

1) Reclamanten zijn van mening dat de oversteek voor fietsers vanaf de Bellinckhofweg over de 
Bornsestraat te gevaarlijk is. Reclamanten hebben een aantal mogelijke oplossingsrichtingen 
aangedragen. 
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Gemeentelijk standpunt 

Naar aanleiding van de door reclamanten aangedragen oplossingsrichtingen is het ontwerp voor 

de rotonde aangepast. De door reclamant aangedragen oplossingen voor een tweezijdige 

fietsoversteek aan de noordzijde van de rotonde is verwerkt in het laatste ontwerp.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamanten heeft niet geleidt tot een wijziging van het bestemmingsplan. Wel is 

naar aanleiding van de zienswijze het ontwerp voor de rotonde gewijzigd, deze wijziging past 

echter binnen de kaders van het ontwerpbestemmingsplan. 

 
 

2.4 Reclamant 4 

Datum brief: 3 oktober 2019 

Datum ontvangst: 3 oktober 2019 

 

Samenvatting zienswijze 

Reclamant geeft aan dat in een eerder besluit, genomen op 24 oktober 2007, de rotonde meer in 

zuidelijke richting was gepland om zo meer landbouwgronden te kunnen behouden. Reclamant 

vraagt zich af waarom dit nu gewijzigd is.   

 

Gemeentelijk standpunt 

Reclamant verwijst naar een plan in hoofdlijnen uit 2007. Het ontwerp voor de rotonde is tot stand 

gekomen op basis van optimalisaties en recentere inzichten met betrekking tot het verkeerskundig 

ontwerp in relatie tot ruimtelijke kwaliteit (onder meer behoud aanwezige karakteristieke bomen). 

Daarnaast zijn de landbouwgronden waarop reclamant doelt niet in eigendom bij reclamant maar 

bij de provincie. Overigens wordt het ontwerp voor de rotonde wel aangepast waardoor de rotonde 

iets meer in zuidelijke richting wordt verschoven. Deze wijziging is niet het gevolg van de 

zienswijze van reclamant. Voor een toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant heeft niet geleidt tot een wijziging van het bestemmingsplan.   
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3.  WIJZIGEN TEN OPZICHTE VAN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 

De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleidt tot een wijziging van het bestemmingsplan. Wel is 

het ontwerp voor de rotonde gewijzigd als gevolg van één van de ingekomen zienswijzen, deze 

wijziging van het ontwerp is echter passend binnen de kaders van het ontwerpbestemmingsplan.  

 

Ambtshalve worden in het bestemmingsplan wel de navolgende wijzigingen doorgevoerd: 

 

 

Verbeelding 

 Het ontwerp voor de rotonde is aangepast omdat in het ontwerp waarop het 
ontwerpbestemmingsplan was gebaseerd, onvoldoende rekening was gehouden met twee 
bestaande karakteristieke bomen in naastgelegen weide. Met het oog op het behoud van 
deze bomen, is de toekomstige rondweg gepland tussen deze bomen door. Om dan de 
rondweg op een goede verkeerskundige wijze te kunnen ontsluiten op de rotonde, is het 
noodzakelijk de rotonde iets meer in zuidelijke richting te situeren. Deze wijziging heeft tot 
gevolg dat de verbeelding, meer specifiek de bestemming ‘Verkeer’, aan de zuidoostzijde 
enigszins is vergroot.  

 

Toelichting 

 Als gevolg van het gewijzigde ontwerp is tevens het landschappelijk inpassingsplan zoals 
opgenomen in bijlage 1 bij de toelichting gewijzigd. Ook de in paragraaf 2.3 opgenomen 
afbeelding van het landschappelijk inpassingsplan is gewijzigd; 

 Geconstateerd is dat in paragraaf 4.3 van de toelichting niet juist was. Hoewel de N343 
niet voorkomt op de risicokaart, is de N343 wel aangewezen als een route met ontheffing   
waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Over deze route worden de onder meer de 
LPG-tankstations in o.a. Weerselo bevoorraad. De tekst in paragraaf 4.3 van de toelichting 
is hierop aangepast. De aanleg van de rotonde brengt geen extra veiligheidsrisico’s met 
zich mee. De conclusie in het bestemmingsplan dat het aspect externe veiligheid geen 
belemmering vormt blijft derhalve ongewijzigd.  

 

 

 

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

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland dd. 26 november 2019 tot 

vaststelling van het bestemmingsplan “Rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat”. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan

Het bestemmingsplan "Rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPROTONDEBORNST-VG01 van de gemeente Dinkelland. 

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.4  bestaand

Legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.5  bestaand bouwwerk

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de 
bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn.

1.6  bestaand gebouw

Een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de 
gebouwen die niet legaal gebouwd zijn.

1.7  bestaand gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, 
met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, 
daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan.

1.8  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.9  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.10  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.

1.11  bouwperceel

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

1.12  bouwperceelgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.13  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.



1.14  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. 

1.15  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;

1.16  geaccidenteerd terrein

Een perceel of een gedeelte van een perceel met een helling van tenminste 1:10 gemeten over een afstand van 
minimaal 5 m (glooiend landschap).

1.17  gebouw

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

1.18  kampeermiddel

Een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of 
onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist;

1.19  kunstobject

Voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

1.20  kunstwerk

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening.

1.21  openbare nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, waterbeheer, afvalinzameling, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, waaronder 
straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen.

1.22  parkeervoorziening

een voorziening voor een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het laden en 
lossen.

1.23  peil

a. Voor bebouwing in geaccidenteerd terrein voor zover de bebouwing met de gevel is gericht naar het 
openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt (de dijk) en is gesitueerd op of binnen een afstand 
van 3 m uit de grens met het openbare gebied: 35 cm boven de kruin van de dijk.

b. Voor overige bebouwing in geaccidenteerd terrein: de bestaande gemiddelde bouwhoogte van het terrein op 
het punt waar deze direct grenst aan de gevel welke is gericht naar het openbare gebied waarop het 
bouwperceel ontsloten wordt.

c. Voor gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein, waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst, 
mits het gebouw op een afstand van niet meer dan 20 m van die weg is gelegen: 35 cm boven de kruin van 
die weg ter plaatse van de hoofdtoegang.

d. In andere gevallen bij gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein: de gemiddelde bouwhoogte 
van het terrein op het punt waar dit direct grenst aan de gevel die is gericht naar het openbare gebied 
waarop het bouwperceel ontsloten wordt.

e. Voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van het aansluitende terrein.
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1.24  prostitutie

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

1.25  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.

1.26  seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij ook 
bedrijfsmatige was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, 
een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, 
of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.27  water en waterhuishoudkundige voorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve en/of ten dienste van de waterhuishouding, waaronder wadi's, waterlopen, 
waterpartijen, watergangen, bruggen, dammen, sluizen, duikers en andere kunstwerken, retentiebekkens, 
vijvers, voorzieningen voor infiltratie, buffering, berging en afvoer van water, voorzieningen ten behoeve van 
biologische waterzuivering en (secundaire en/of tertiaire) bluswatervoorzieningen.



Artikel 2  Wijze van meten

2.1  de inhoud van een bouwwerk:

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

2.2  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;

2.3  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden van de gronden, 

hieronder wordt tevens verstaan het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen.

met daaraan ondergeschikt:

e. extensief dagrecreatief medegebruik;
f. paden;
g. openbare nutsvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor ‘Agrarisch - 1’ bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming 
is met het bepaalde in lid 3.1.

3.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van waterhuishoudkundige 

voorzieningen zoals bruggen en sluizen, mag maximaal 3,00 m bedragen;
c. het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde is niet toegestaan.

3.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden ten behoeve van het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische 
producten, met uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten;

b. het gebruik van de gronden ten behoeve van het opslaan van niet-agrarische producten en/of het stallen van 
auto’s, caravans en boten;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische 
bedrijfsactiviteiten;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
e. het gebruik van de gronden ten behoeve van bosbouw, houtteelt of andere opgaande meerjarige teeltvormen.



Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en (fiets)paden en daarbij behorende verkeersvoorzieningen;
b. parkeervoorzieningen; 
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
d. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
e. openbare nutsvoorzieningen;
f. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 4.1. 

4.2.2  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 5 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersgeleiding en wegverlichting 

mag maximaal 8 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag maximaal 2 m bedragen; 

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Hoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.3onder 
b en c ten behoeve van bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat: 

a. de hoogte maximaal 10 meter bedraagt; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 5  Water

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterlopen en waterpartijen;
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen;

met daaraan ondergeschikt:

d. oevers en beplanting;
e. extensief dagrecreatief medegebruik.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Water' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met 
het bepaalde in lid 5.1. 

5.2.2  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 m bedragen. 



Artikel 6  Waarde - Beschermd dorpsgezicht

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Beschermd dorpsgezicht’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische 
en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing. Deze waarden komen tot uiting in:

a. de bestaande historische structuur en bebouwing, waarbij de 14e eeuws Stiftskerk en het door het 
Storkenhuis en enige afzonderlijke huizen omzoomde Stiftsplein een historische totaliteit vormt, welke door 
stramien, bebouwing en groenvoorziening van belang is vanwege het karakter en de schoonheid ervan;

b. het onbelemmerde zich vanaf het Stiftsterrein op het omliggende land.

6.2  Bouwregels

In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) geldt voor het bouwen van 
bouwwerken dat geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de in lid 6.1 genoemde cultuurhistorische 
en ruimtelijke waarden van het beschermd dorpsgezicht. 

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

6.3.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, 
of werkzaamheden, uit te voeren:

a. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden en pleinen;
b. het wijzigen van weg- of straatprofielen en/of oppervlakteverhardingen;
c. het planten en verwijderen van bomen en opgaande beplanting;
d. het ophogen en egaliseren van gronden;
e. het ontgronden en het afgraven van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
f. het graven en/of dempen van waterlopen en waterpartijen;
g. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen;
h. diepploegen, dieper dan 0,50 m.

6.3.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 6.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. dienen ter uitvoering van door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde 

erfinrichtingsplannen en landschapsplannen;
d. dienen ter uitvoering van de aanleg van infrastructurele voorzieningen binnen de bestemming 'Verkeer'; 
e. plaatsvinden binnen een zone van 10 meter gerekend vanaf de rand van het bestemmingsvlak 'Verkeer'.

6.3.3  Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.3.1 kan slecht worden verleend, indien hierdoor geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de in lid 6.1 genoemde cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd 
dorpsgezicht. 
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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.



Artikel 8  Algemene gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels
Met 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. de bestemmingsregels in die zin dat het beloop of het profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen 
onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe 
aanleiding geeft;

c. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe 
aanleiding geeft.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning 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.

10.2  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.



Artikel 11  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Rotonde Bisschopstraat - Bornsestraat" van de gemeente Dinkelland.
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