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8.8.8.8.    PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    

8.18.18.18.1    VooroverlegVooroverlegVooroverlegVooroverleg    

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestem-

mingsplan 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.  

8.1.18.1.18.1.18.1.1    Het RijkHet RijkHet RijkHet Rijk    

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgeno-

men. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt 

dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

8.1.28.1.28.1.28.1.2    Provincie OverijsselProvincie OverijsselProvincie OverijsselProvincie Overijssel    

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 Bro kunnen Gedeputeerde Staten bepalen dat in bepaalde gevallen geen vooroverleg is vereist. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een zogenoemde ‘Uitzonde-

ringslijst vooroverleg ruimtelijke plannen’ opgesteld. In deze lijst is de bouw van woningen tot een maximum van zeven wonin-

gen meegenomen. Vooroverleg met de provincie Overijssel is voor voorliggend plan niet noodzakelijk.  

8.1.38.1.38.1.38.1.3    Waterschap VechtstromenWaterschap VechtstromenWaterschap VechtstromenWaterschap Vechtstromen    

Het waterschap Vechtstromen is over het plan geïnformeerd door gebruik te maken van de digitale watertoets. Het water-

schap adviseert om de bovenzijde begane-grondvloer tenminste 30 centimeter boven de weg aan te leggen. Wanneer dit in 

het plan wordt meegenomen heeft het waterschap Vechtstromen verder geen bezwaar. 

8.28.28.28.2    OntwerpOntwerpOntwerpOntwerp    

Het bestemmingsplan heeft van 19 oktober 2018 tot 29 november 2018 ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswij-

zen bij de gemeenteraad naar voren gebracht. De zienswijze zijn beantwoord in een reactienota, welke als bijlage bij de toelich-

ting is bijgevoegd. Het plan is 26 november 2019 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

8.8.8.8.3333    Vaststelling Vaststelling Vaststelling Vaststelling     

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kunnen 

belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In-

dien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking. 
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BIJLAGE I

LOCATIEKAART



BIJLAGE 1
blad 1 van 1

Onderdeel : Locatiekaart
Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland)
Projectnummer : 2018-0206
Opdrachtgever : Silma Vastgoed

Onderzoekslocatie



BIJLAGE 2

SITUATIESCHETS
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BIJLAGE 3

BODEMPROFIELEN



Projectcode: 2018-0206

Projectnaam: Hopmanstraat 12 te Denekamp

Opdrachtgever: Silma Vastgoed

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkergeel, Edelmanboor

12

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker zwartbruin, 

Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, donkergeel, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

roesthoudend, donker roestgeel, 

Edelmanboor

180

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

200

Veen, donkerbruin, Edelmanboor

220

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

380

Boring: 02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

geelgrijs, Edelmanboor

200



Projectcode: 2018-0206

Projectnaam: Hopmanstraat 12 te Denekamp

Opdrachtgever: Silma Vastgoed

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 

roesthoudend, donker roestgeel, 

Edelmanboor

200

Boring: 04

0

50

1

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

1

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

1

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

grijsgeel, Edelmanboor

50



Projectcode: 2018-0206

Projectnaam: Hopmanstraat 12 te Denekamp

Opdrachtgever: Silma Vastgoed

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Boers

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

0

50

1

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

grijsgeel, Edelmanboor

50

Boring: 08

0

50

1

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 

grijsgeel, Edelmanboor

50

Boring: 09

0

50

1

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 10

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 11

0

50

1

klinker0

8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel, 

Edelmanboor

12

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 

grijsgeel, Edelmanboor

50

Boring: 12

0

50

1

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



BIJLAGE 4

TOETSINGSTABEL



 
 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM BG 1 MM BG 2 MM OG 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen   sporen kolengruis zwak roesthoudend, sterk 
roesthoudend 

Certificaatcode   2018109270 2018109270 2018109270 

Boring(en)   03, 07, 08, 10, 11, 12 01, 02, 04, 05, 06, 09 01, 01, 01, 01, 01, 02, 02, 02 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,5 3,0 1,7 

Lutum % ds 2,7 2,8 2,9 

Datum van toetsing  31-7-2018 31-7-2018 31-7-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  <20 <32 -0,19  <20 <31 -0,19  <20 <32 -0,19 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <50 (6)  <20 <49 (6)  <20 <49 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  19 29 -0,04  13 20 -0,06  <10 <11 -0,08 

     

PAK 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,059 0,059  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,062 0,062  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,40 -0,03   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,020 0   <0,016 -0   <0,025 0,01 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 7 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <98 -0,02  <35 <82 -0,02  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 14 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 14 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 31 (6)  <11 26 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9 36 (6)  9 30 (6)  6,6 33,0 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 17 (6)  <6 14 (6)  <6 21 (6) 

     

OVERIG 

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,3   96,8   98,1  

Droge stof % m/m  95,7 96,0  93,8 94,0  88,2 88,0 

Lutum %  2,7   2,8   2,9  

Organische stof (humus) %  2,5   3,0   1,7  

 
 
 

  



 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

METALEN 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK 

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
  



 
 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Datum  25-7-2018 

Filterdiepte (m -mv)  2,80 - 3,80 

Datum van toetsing  1-8-2018 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

METALEN 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  21 21 -0,06 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  41 41 -0,02 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

BTEX (som) µg/l  <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

PAK 

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

CKW (som) µg/l  <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 



 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN 

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK 

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 



BIJLAGE 5

ANALYSECERTIFICATEN



T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 30-Jul-2018

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Jul-2018

Hopmanstraat 12 te Denekamp

2018-0206
2018109270/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hopmanstraat 12 te Denekamp

1 2 3

R.R. Boers 1/2

2018-0206

Analysecertificaat

30-Jul-2018/10:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018109270/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 95.7% (m/m) 93.8 88.2Droge stof

S 2.5% (m/m) ds 3.0 1.7Organische stof

97.3% (m/m) ds 96.8 98.1Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 2.8 2.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 19mg/kg ds 13 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

9.0mg/kg ds 9.0 6.6Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

MM BG 1

MM BG 2

MM OG 10229398

10229397

10229396

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jul-2018

25-Jul-2018

25-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Hopmanstraat 12 te Denekamp

1 2 3

R.R. Boers 2/2

2018-0206

Analysecertificaat

30-Jul-2018/10:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018109270/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.059mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.062mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.40mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM BG 1

MM BG 2

MM OG 10229398

10229397

10229396

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jul-2018

25-Jul-2018

25-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018109270/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10229396 03  0  50 05356479181 7047507

 10229396 07  8  50 05356479211 7047507

 10229396 08  8  50 05356479171 7047507

 10229396 10  0  50 05356479121 7047507

 10229396 11  12  50 05356479201 7047507

 10229396 12  0  50 05356479111 7047507

 10229397 05  0  50 05356479231 7047508

 10229397 06  8  50 05356479251 7047508

 10229397 09  0  50 05356479241 7047508

 10229397 01  12  50 05355541021 7047508

 10229397 02  0  50 05355540951 7047508

 10229397 04  0  50 05355540911 7047508

 10229398 01  50  100 05355540932 7047509

 10229398 01  100  120 05355347673 7047509

 10229398 01  120  150 05355540884 7047509

 10229398 01  150  180 05355540895 7047509

 10229398 01  180  200 05355541016 7047509

 10229398 02  50  100 05355540902 7047509

 10229398 02  100  150 05355540923 7047509

 10229398 02  150  200 05356479224 7047509

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018109270/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018109270/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 01-Aug-2018

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Jul-2018

Hopmanstraat 12 te Denekamp

2018-0206
2018109265/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hopmanstraat 12 te Denekamp

1

R. Boers 1/2

2018-0206

Analysecertificaat

01-Aug-2018/10:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018109265/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 41µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 21µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 10229355

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Hopmanstraat 12 te Denekamp

1

R. Boers 2/2

2018-0206

Analysecertificaat

01-Aug-2018/10:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018109265/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10229355 01  280  380 06803192901 7047506
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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TOETSINGSCRITERIA 
 
 
 
Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond-
/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007  
(Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)). 
 
Achtergrondwaarde: deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer, 

waarvoor geldt dat geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De 
achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk voorkomende verhoogde gehalten in de 
grond; 
 

Streefwaarde: deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te 
bereiken kwaliteitsniveau van de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen; 

 
Interventiewaarde: deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze interventiewaarde is sprake van een sterke 
(bodem)verontreiniging. 

 
Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het 
aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde). 
 
Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de 
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een 
locatie, de bodemopbouw en de historische informatie. 
 
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en 
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst 
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).  
 
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index 
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte 
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde 
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader 
onderzoek uitgevoerd moeten worden. 
 
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het 
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.  
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ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE. 
 
 

.1 Veldwerk 
 

Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische 
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens 
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002. 
 
Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur. 
 
Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met 
eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie. 
 
Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de 
locatie. 
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen. 

 
 
.2 Laboratorium onderzoek 
 

Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te 
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie. 
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld. 
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.  
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740. 
 
Standaard pakket bodem (nieuw): 
• Lutum en organische stof 
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 
• Minerale olie 
• PAK (10 VROM) 
• PCB (7) 
 
Standaard pakket grondwater (nieuw): 
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 
• Aromaten (BTEXN) en styreen 
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,  
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform 
• Minerale olie 
 
 
De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden 
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt. 
 
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk 
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd. 
 
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald. 
 
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het 
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van 
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters. 
 
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen 
waaronder de BRL 2000 en AS3000 
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/bodem/bodem/uitleg-gebruik/.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 425 24 23.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informatie aangetroffen.
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien je fouten of onvolkomenheden in de
rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl

 

 

Pagina 6 van 8 - 02-08-2018

 

mailto:postbus@overijssel.nl


RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor herontwikkeling van een perceel aan de Hopmanstraat 12 te Denekamp. Het 

voornemen is om bestaande bebouwing te slopen en vijf grondgebonden woningen op het perceel te 

bouwen. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en 

faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht 

om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken. 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 28 augustus 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 

planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere 

beschermde functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 

beschermd (natuur)gebied.  

 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en het Natura2000. Vanwege de lokale 

invloedsfeer, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied 

buiten het plangebied. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties 

in het kader van gebiedsbescherming. 

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën- , 

vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk 

als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er 

een rust- en/of voortplantingslocatie en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het 

plangebied.  

 

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk 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.  

 

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de lokale invloedsfeer en de ligging op enige 

afstand tot beschermd natuurgebied, leiden de voorgenomen 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. 

 

 

  

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor herontwikkeling van een perceel aan de Hopmanstraat 12 te Denekamp. Het 

voornemen is om bestaande bebouwing te slopen en vijf grondgebonden woningen op het perceel te 

bouwen. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en 

faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht 

om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken. 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. 

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). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd aan de Hopmanstraat 12 te Denekamp. Het ligt in het dorp Denekamp en 

wordt aan alle zijden omgeven door stedelijk gebied. Op onderstaande topografische kaart wordt de ligging 

van het plangebied weergegeven.  

 

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

Overijssel). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding en beplanting. In het plangebied staat een voormalig 

bibliotheekgebouw. Het is een bakstenen gebouw met een bitumen gedekt plat dak. Het gebouw stond 

tijdens het veldbezoek leeg, maar verkeerde in goede staat van onderhoud; het was wind- en waterdicht. 

Ten zuiden en rondom het gebouw ligt erfverharding. De beplanting in het plangebied bestaat uit een 

verruigde siertuin met sierplanten, heesters, hagen, klimop en enkele opgaande bomen (berk). Met de gele 

lijn wordt de begrenzing van het plangebied aangeduid op onderstaande luchtfoto.  

 

 
Ligging en begrenzing van het plangebied (bron luchtfoto: PDOK). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: Lycens) 

 

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

• slopen bebouwing; 

• rooien beplanting en verwijderen erfverharding; 

• bouwrijp maken bouwplaats; 

• bouwen woningen (incl. erfinrichting); 

 

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 

van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 

beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

 

3.1 Algemeen  

Het voornemen bestaat om de bebouwing in het plangebied te amoveren en het terrein bouwrijp te maken 

voor de bouw van vijf grondgebonden woningen. Om de bouw mogelijk te maken wordt naast de 

bebouwing, ook de erfverharding en de beplanting verwijderd. Op onderstaande afbeelding wordt het 

wenselijke eindbeeld weergegeven.  
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In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het slopen 

van bebouwing, het bouwrijp maken van de bouwplaatsen en het bouwen van de woningen. Een mogelijk 

negatief effect op beschermde natuur als gevolg van emissie van NOx wordt in deze studie buiten 

beschouwing gelaten.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteit 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 behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 

behoren liggen op minimaal 470 meter afstand van het plangebied. 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. De begrenzing van het plangebied wordt met de  

zwarte lijn aangeduid (bron: Ruimtelijke plannen) 
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Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 

negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  

 

Beschermingsregime 

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 behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot Natura2000 behoren liggen op minimaal 2,9 

kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van Natura2000-gebied in de 

omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

 
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de  zwarte 

lijn aangeduid (bron: Provincie Overijssel). 

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  
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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. 

 

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. 

 

Bepalen vergunningplicht [1] Wet natuurbescherming en benodigde depositieruimte 

Als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een PAS-gebied dient de initiatiefnemer van de activiteit 

te onderzoeken of de activiteit vergunningsplichtig is onder het PAS. Dit is geregeld onder de Regeling 

programmatische aanpak stikstof. Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering 

op de vergunningplicht van toepassing is, moet een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator worden 

uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is wordt 

vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS Calculator om de hoeveelheid benodigde 

depositieruimte te bepalen (verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-

stikstof/vergunningen-en-meldingen/vergunning-aanvragen-of-vergunningvrij/)  

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. In verband met de lokale 

invloedsfeer leidt het uitvoeren van fysieke werkzaamheden niet tot wettelijke consequenties in het kader 

van gebiedsbescherming.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

• Vogels (diverse soorten);  

• Vleermuizen (diverse soorten); 

• Grondgebonden zoogdieren (diverse soorten);  

• Amfibieën (diverse soorten); 

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 28 augustus 2018 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.  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog;2 

• 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 22⁰C, wind 1-2 Bft.  

 

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 vogels in deze tijd van het jaar doorgaans geen 

bezet nest hebben. De meeste standvogels bevinden zich doorgaans in de omgeving van de broedplaats, 

maar veel trekvogels zijn al vertrokken naar zuidelijkere oorden.  

In het plangebied is gekeken naar broedvogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten 

in het plangebied duiden, zoals schijtsporen, ruiveren, eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van 

een beoordeling van de landschappelijke kenmerken, bouwstijl, gebruikte materialen en staat van 

onderhoud 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, inclusief 

onderzoek naar voortplantingslocaties. 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.  

 

 

                                                             
2
 Het onderzoek is uitgevoerd door G. Tamminga. Hij is veldbioloog met een brede ecologische kennis met een specialisatie in 

vogelonderzoek. Daarnaast voert hij verspreidingsonderzoek uit naar libellen, dagvlinders, kleine zoogdieren en vleermuizen.  
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Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle 

vleermuissoorten bezetten de zomerverblijfplaats(en) in deze tijd van het jaar. De onderzoeksperiode is 

geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen, maar ongeschikt voor onderzoek naar kraamkolonies, 

winter- en paarverblijven van vleermuizen.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen 

in bebouwing. Er is o.a. gezocht naar sporen die op de aanwezigheid van een rust- of verblijfplaats duiden, 

zoals uitwerpselen en prooiresten. De geschiktheid van de bebouwing als verblijfplaats voor vleermuizen is 

onder andere beoordeeld op basis van bouwstijl, gebruikte bouwmaterialen en de staat van onderhoud. Bij 

mogelijke invliegopeningen is gekeken naar sporen die op het gebruik van de invliegopening duiden, zoals 

veegstrepen, afwezigheid van spinrag en uitwerpselen op de buitenmuur of op de grond.  

 

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 geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Alle amfibieënsoorten 

hebben in deze tijd van het jaar de winterrustplaats verlaten en bezetten een zomerverblijfplaats of 

voortplantingslocatie. 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. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als 

reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en 

kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze 

soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt. Het is niet 

aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 

verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren en 

reptielen.  
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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. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten de 

buitenruimte als foerageergebied en er nestelen vermoedelijk ieder jaar verschillende vogelsoorten in het 

plangebied. Soorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, heggenmus, roodborst, vink, tjiftjaf, 

zanglijster, houtduif en zwartkop. Vogels kunnen nestelen in bomen, struiken en dichte vegetatie op de 

grond. De bebouwing vormt een ongeschikte rust- en/of nestplaats voor vogels. Het gebouw is 

ontoegankelijk voor vogels. 

 

Door het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode worden mogelijk bezette vogelnesten 

beschadigd en vernield. Als gevolg daarvan kunnen eieren beschadigd worden en vogels verwond en 

gedood worden. De functie van het plangebied als foerageergebied blijft behouden.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting tijdens de voortplantingsperiode.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar gelet op de inrichting 

en het gevoerde beheer behoort het plangebied vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige 

algemene- en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als bruine rat, huismuis, huisspitsmuis, egel, 

bunzing en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 

foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als bruine rat, egel en huisspitsmuis er een (winter)rust- 

of voortplantingslocatie. Voorgenoemde soorten bezetten een rust- en/of voortplantingslocatie in holen in 

de grond (bruine rat), of onder overhangende takken of bladeren. Er zijn geen in de buitenmuur van het 

gebouw geen gaten of kieren waargenomen die steenmarters in staat stellen een verblijfplaats te bezetten 

in het gebouw.  

 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Indien de beplanting 

gerooid wordt tijdens de wintermaanden, wordt mogelijk een winterrustplaats van de egel beschadigd en 

vernield. Afhankelijk van de inrichting van de buitenruimte (wel/geen dichte schuttingen e.d.), wordt de 

functie van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdiersoorten aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting  

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die 

op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in het plangebied duiden. De bebouwing in het 

plangebied beschikt vermoedelijk over een geïsoleerde spouw, maar er zijn geen open stootvoegen of 

andere gaten of kieren in de buitengevel waargenomen die vleermuizen in staat stellen een verblijfplaats te 

bezetten in het gebouw. Ook ontbreken andere potentiële verblijfplaatsen, zoals holle ruimtes achter 

windveren, loodslabben, gevelbetimmeringen of vensterluiken. De beplanting in het plangebied vormt een 

ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen. Holenbomen of bomen met losse schors ontbreken.  
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Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood 

en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield.  

 

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.  

 

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, is het aannemelijk dat vleermuizen, welke een verblijfplaats 

bezetten in de omgeving van het plangebied, het plangebied benutten als foerageergebied. Daarbij gaat het 

mogelijk om soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Gelet op de 

oppervlakte van het plangebied, is de betekenis van het plangebied als foerageergebied beperkt.  

 

Afhankelijk van de inrichting van de buitenruimte na planrealisatie blijft de functie en betekenis als 

foerageergebied voor vleermuizen behouden. Indien de foerageerfunctie komt te vervallen heeft dat geen 

nadelig effect op de instandhouding van verblijfplaatsen. Er blijft voldoende geschikt foerageergebied 

beschikbaar in de directe omgeving van het plangebied. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

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 wel 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 en gevels van woningen.  

 

Het plangebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 

geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 

geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer 

van het plangebied, behoort het plangebied vermoedelijk tot functioneel leefgebied van sommige 

algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad, kleine watersalamander, bastaardkikker 

en bruine kikker. Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte van het plangebied mogelijk als 

foerageergebied tijdens de donkere uren van de nacht en bezetten er mogelijk ook een winterrustplaats 

tijdens de wintermaanden of een verblijfplaats tijdens de actieve periode in de zomer. Amfibieën bezetten 

een (winter)rustplaats in holen en gaten in de grond, onder bladeren en (groen)afval. Geschikt 

voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Gelet op de ligging in de kern Denekamp, op enige 

afstand van geschikt voortplantingsbiotoop, is de betekenis van het plangebied als functioneel leefgebied 

voor amfibieën zeer beperkt. Vermoedelijk duiken er jaarlijks één of enkele dieren op in het plangebied. 

Amfibieën bezetten geen (winter)rustplaats in de bebouwing.  
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Door het rooien van beplanting worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en worden mogelijk 

(winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Afhankelijk van de inrichting van de buitenruimte na 

planrealisatie wordt de functie en betekenis van het plangebied als foerageergebied aangetast. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting  

 

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  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet de 

nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels kan 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een 

in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het 

beschadigen/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 

worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De 

functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet 

beschermd.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- beplanting rooien buiten de broedtijd van vogels.  

 

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: 

- Geen 

 

Foerageergebied  

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen meetbaar negatief effect op het 

foerageergebied van vleermuizen. 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: 

- Geen 

 

Vliegroute 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes3 van 

vleermuizen. 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: 

- Geen 

 

 

 

 

                                                             
3
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waarlangs 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 rust- en/of voortplantingslocaties 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 bruine rat). De functie van het plangebied als 

foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. 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.  

 

In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat hulpeloze jonge 

grondgebonden zoogdieren in hun nesten verwond en/of gedood worden als gevolg van het uitvoeren van 

de voorgenomen activiteiten, wordt geadviseerd om deze werkzaamheden uit te voeren buiten de 

voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. De meest geschikte periode om deze 

werkzaamheden uit te voeren is september-maart. Om te voorkomen dat egels in winterrust verstoord, 

verwond of gedood worden, wordt geadviseerd om dichte vegetatie te maaien/rooien buiten de 

winterrustperiode. De meest geschikte periode om dat te doen is augustus-half oktober.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen, wel geldt de zorgplicht 

 

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 rust- en/of 

voortplantingslocaties in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 

verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. De functie van het 

plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. 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.  

 

In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat amfibieën in hun 

winterrustplaats verstoord, verwond of gedood worden, wordt geadviseerd om de beplanting te rooien 

buiten de periode dat amfibieën de winterrustplaatsen bezetten. De meest geschikte periode is april-

september.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, wel geldt de zorgplicht 

 

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. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep 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 of de soort is 

niet beschermd (bruine rat) 

Zorgplicht 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten  Mogelijk diverse soorten Art. 3.1 lid 1 & lid 2 Beplanting rooien buiten 

voortplantingsperiode 

Vleermuizen;  verblijfplaatsen en 

vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied Vermoedelijk diverse 

soorten  

Niet van toepassing; beperkte 

betekenis en functie wordt niet 

aangetast   

Geen 

Amfibieën; 

voortplantingsbiotoop  

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën; foerageergebied en 

(winter)rustplaats 

Mogelijk diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling.  

Zorgplicht 

Overige soorten 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 faunasoorten4 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 het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën- , 

vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk 

als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er 

een rust- en/of voortplantingslocatie en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het 

plangebied.  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 

nest of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen 

buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.  

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). In het kader 

van de zorgplicht wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de 

ecologie van grondgebonden zoogdieren en amfibieën ((winter)rust- en voortplantingsplaatsen). 

 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en het Natura2000. Vanwege de lokale 

invloedsfeer, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied 

buiten het plangebied. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt 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 lokale invloedsfeer en de ligging op enige 

afstand tot beschermd natuurgebied, leiden de voorgenomen 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. 

 

                                                             
4
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  

Bijlage 3. Fotobijlage  

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

 
 

 

 

 



22 

 

Bijlage 2 

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. 

 



23 

 

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. 12 juli 2018. 

 
Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Overijssel als gevolg van 

handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

 

 

  



26 

 

 

Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Denekamp, 

Hopmanstraat 12’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 18 oktober 2018 in de Staatscourant en 

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

gang van 19 oktober 2018 het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage gelegd. Het ont-

werpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de openingsuren in het gemeente-

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

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 5 grondgebonden woningen mogelijk op de locatie 

van de voormalige bibliotheek aan de Hopmanstraat 12 te Denekamp. 

 

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

baar maken. Er zijn twee reclamanten die gebruik hebben gemaakt  van het recht om een zienswijze in 

te dienen. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1  

Datum brief: 16 november 2018 

Datum ontvangst: 22 november 2018 

 

 

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 maakt bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan, omdat door het plan het vrije 

zicht naar buiten op de St. Nicolaasmolen wordt ontnomen. Dit wenst reclamant niet te verlie-

zen omdat dit vermoedelijk nadelige gevolgen zal hebben voor de waardevermindering en de 

vrijheid. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten aanzien van het uitzicht op de St. Nicolaasmolen merken wij op dat er geen recht staat op het 

vrij uitzicht. Daarbij worden de woningen uitgevoerd in een maximale hoogte van 4 meter waardoor 

er vanuit de woning van reclamant altijd zicht blijft op een deel van de molen. De gevolgen van het 

vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen beoordeeld aan de hand van het vigerende be-

stemmingsplan, maar ook de bestaande situatie en de belangen van de omwonenden zijn in de 

afweging betrokken. Het bestemmingsplan levert in onze optiek een wenselijke planologische situ-

atie op, welke wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten.  

 

Ten aanzien van de door reclamant veronderstelde waardedaling van de woning merken wij  dat 

de planschade voor rekening komt van initiatiefnemer. Het staat reclamant vrij om binnen vijf jaar 

na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek om tegemoetkoming in de 

planschade in te dienen. 

 

 
2) Het plan gaat er vanuit dat elk huis aan de kant van de Nassaustraat 2 eigen parkeerplaatsen 

krijgt. De oude parkeerplaats bij de voormalige bibliotheek komt te vervallen. Hierdoor is er in 
de straat nagenoeg geen parkeergelegenheid meer over. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Conform de gemeentelijke beleidsnotitie “Bouwen & Parkeren 2018” geldt bij dit type woning een 

parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woning. Uit de toelichting van het bestemmingsplan volgt 

dat het plan voorziet in de eigen parkeerbehoefte. Zo wordt bij elke woning een oprit gerealiseerd 

waar ruimte is voor één parkeerplaats. Aan de achterzijde van de percelen worden daarnaast nog 

vier parkeerplaatsen aangelegd. De huidige drie langsparkeerplaatsen langs de Nassaustraat wor-

den verwijderd met de planontwikkeling, hiervoor in de plaats worden vier haakse parkeerplaatsen 

aangelegd aan de Nassaustraat. De extra parkeerplaats die ten opzichte van de huidige situatie 

wordt aangelegd, wordt gerealiseerd ten dienste van de planontwikkeling. Gelet op het voren-

staande voldoet het plan aan de parkeernormen zoals deze gelden op basis van de beleidsnotitie 

“Bouwen & Parkeren 2018”.  

 

Wat betreft de oude parkeerplaats bij de voormalige bibliotheek wordt opgemerkt dat het hier geen 

openbare parkeerplaats betreft. Deze parkeerplaats behoorde bij en stond ten dienste van de bibli-

otheek.  
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3) Reclamant vindt 5 woningen op deze plek teveel van het goede. 
 

Gemeentelijk standpunt 

De locatie leent zich naar onze mening vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt uitstekend 

voor de realisatie van in totaal 5 grondgebonden woningen. Het vast te stellen bestemmingsplan 

levert in onze optiek een wenselijke planologische situatie op, die wij vanuit ruimtelijk oogpunt aan-

vaardbaar achten. Gelet op de aspecten die in de plantoelichting zijn opgenomen en de belangen 

van omwonenden, levert het vast te stellen bestemmingsplan geen onaanvaardbare aantasting van 

het woon- en leefklimaat van de naaste omwonenden op.  

 

Daarbij sluit het type woning, de woningen zijn met name geschikt voor senioren, in kwalitatieve zin 

goed aan bij de behoefte. Dit blijkt onder meer uit de op 2 oktober 2018 vastgestelde “Uitvoerings-

nota woningbouw 2018” en de op 10 april j.l. door het college van burgemeester en wethouders 

vastgestelde “Programmeringsnotitie Kwalitatieve woningbouw Dinkelland 2019-2028”.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het bestemmingsplan. 

 

 

2.2 Reclamant 2  

Datum brief: 18 november 2018 

Datum ontvangst: 20 november 2018 

 

 

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 geeft aan dat in paragraaf 3.1 van de toelichting wordt aangegeven dat de wonin-

gen in dezelfde rooilijn gebouwd worden als de naastgelegen woningen. Uit de tekening blijkt 

echter dat de woningen voor de rooilijn van de naastgelegen woning aan de Hopmanstraat 10 

worden gebouwd. Reclamant verzoekt om de rooilijn van de nieuwe woningen gelijk te trekken 

met de rooilijn van de woning Hopmanstraat 10.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Aanvrager is naar aanleiding van de ingekomen zienswijze in overleg gegaan met reclamant. Naar 

aanleiding hiervan is het planontwerp aangepast in die zin dat aan de wens van reclamant tege-

moet is gekomen. De rooilijn van de naastgelegen nieuwe woning wordt gelijk getrokken met de 

bestaande woning aan de Hopmanstraat 10. De gewijzigde rooilijn heeft tevens tot gevolg dat de 

verbeelding wordt aangepast zodat ook juridisch-planologisch verzekerd is dat niet voor de rooilijn 

van de woning Hopmanstraat 10 gebouwd kan worden.  

 

 
2) Reclamant is van mening dat slaapkamers niet behoren tot een bijbehorend bouwwerk maar 

tot het hoofdgebouw gerekend moeten worden. Bovendien is de oppervlakte van het door re-
clamant bedoelde bouwdeel groter dan 20 m

2
, de grens voor een bijbehorend bouwwerk con-

form artikel 4.2.2 onder c.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In het bestemmingsplan is een ruimtelijk onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen en bijbeho-

rende bouwwerken. Van een functioneel onderscheid is geen sprake in die zin dat een slaapkamer, 

maar bijvoorbeeld ook een keuken, niet in een aangebouwd bijbehorend bouwwerk gerealiseerd 

mogen worden. Wij zien niet in waarom slaapkamers enkel en alleen in hoofdgebouwen gereali-

seerd zouden mogen worden. Gelet op het type woning is het ook niet gewenst dit functionele on-

derscheid te maken.   
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Ten aanzien van de door reclamant bedoelde 20 m
2
 merken wij op dat artikel 4.2.2 onder c een 

afwijking betreft van het bepaalde onder b. In artikel 4.2.2 onder b is bepaald dat de oppervlakte 

van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak bij recht, mits het bebouwingspercentage 

maximaal 50% bedraagt, ten hoogste 85 m
2
 mag bedragen. Van dit bebouwingspercentage kan op 

basis van het bepaalde in artikel 4.2.2 onder c. worden afgeweken onder de voorwaarde dat de 

gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw niet meer bedraagt 

dan 20 m
2
. Het betreft hier een afwijking die van toepassing is op kleine woonpercelen waar niet 

voldaan kan worden aan het bebouwingspercentage van 50%, om op deze percelen toch mogelijk-

heden te kunnen bieden voor de bouw van een bijbehorend bouwwerk is deze afwijking opgeno-

men. Gelet op de woonpercelen waarin het plan voorziet, is deze afwijking voor dit plan niet rele-

vant. 
 
 

3) Indien er een bijbehorend bouwwerk of carport op de erfgrens met de woning Hopmanstraat 10 
wordt gebouwd, dan vindt reclamant dat deze niet voor de contour van de huidige bibliotheek 
moet worden gebouwd.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Wij delen dit standpunt van reclamant niet. Er is sprake van een zorgvuldig tot stand gekomen 

ontwerp dat vertaald is in een bestemmingsplan. De contour van bestaande bebouwing is niet lei-

dend bij een nieuwe planontwikkeling, uiteraard zal wel beoordeeld moeten worden of er sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening. Het vast te stellen bestemmingsplan levert in onze optiek een 

wenselijke planologische situatie op, die wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Gelet 

op de aspecten die in de plantoelichting zijn opgenomen en de belangen van omwonenden, levert 

het vast te stellen bestemmingsplan geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat 

van de naaste omwonenden op.  
 
 

4) Het bestemmingsplan spreekt niet over kelders onder carports en bijbehorende bouwwerken. 
Reclamant neemt aan dat er geen kelders binnen 2 meter van de erfgrens gebouwd worden.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In artikel 4.2.1 onder d. is bepaald dat ondergrondse gebouwen uitsluitend zijn toegestaan daar 

waar bovengrondse gebouwen aanwezig zijn. Het betreft hier een regel die van toepassing is op 

het bouwen van hoofdgebouwen, dit betekent dat kelders uitsluitend zijn toegestaan onder het 

hoofdgebouw. Op basis van dit bestemmingsplan mogen er dus geen kelders onder carports of 

bijbehorend bouwwerken gebouwd worden aangezien dit geen hoofdgebouwen zijn.  

 

 
5) De uitvoering van de woning naast de woning Hopmanstraat 10 zal zo uitgevoerd moeten wor-

den dat geen sprake is van inkijk van de nieuwe woning op de oprit van de woning Hopman-
straat 10.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Dit onderdeel van de zienswijze van reclamant richt zich met name op het ontwerp van de wonin-

gen en eventuele inkijk vanuit deze woningen. In het Burgerlijk Wetboek, meer specifiek artikel 50 

van Burgerlijk Wetboek Boek 5, zijn regels opgenomen die bepalen dat het niet geoorloofd is om 

binnen twee meter van de grenslijn van het erf vensters of andere muuropeningen te hebben. Naar 

onze mening biedt deze bepaling uit het Burgerlijk Wetboek afdoende bescherming om eventuele 

inkijk op het inrit van de woning Hopmanstraat 10 tegen te gaan.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt deels tot een wijziging van het bestemmingsplan in die zin dat de verbeelding 

van het bestemmingsplan is aangepast. Deze aanpassing omhelst een beperkte wijziging van het 

bouwvlak binnen de bestemming ‘Wonen’ zodat juridisch-planologisch verzekerd is dat de naastge-

legen nieuwe woning in een zelfde rooilijn als de woning aan de Hopmanstraat 10 gebouwd wordt.  
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3.  WIJZIGEN TEN OPZICHTE VAN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen tegen het ontwerp-

bestemmingsplan wordt de navolgende wijziging doorgevoerd.  

 

Verbeelding 

Het bouwvlak binnen de bestemming ‘Wonen’ is aan de zijde van Hopmanstraat beperkt gewijzigd  

zodat juridisch-planologisch verzekerd is dat de naastgelegen nieuwe woning in een zelfde rooilijn 

als de woning aan de Hopmanstraat 10 gebouwd wordt.  

 

 

 

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

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

ling van het bestemmingsplan “Denekamp, Hopmanstraat 12”. 
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1.13  bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

1.14  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; 

1.15  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

1.16  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een kelder, 
zolder en vliering; 

1.17  bouwperceel: 

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

1.18  bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel; 

1.19  bouwvlak: 

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

1.20  bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden; 

1.21  carport 

staanplaats, stalling voor een motorvoertuig onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis; 

1.22  dak: 

iedere boven beëindiging van een gebouw;  

1.23  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 
in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;  

1.24  erf: 

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van de hoofdgebouw; 

1.25  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt; 
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1.26  geschakelde woning: 

woningen met elkaar verbonden door middel van een bijbehorend bouwwerk; 

1.27  (hoek)erker: 

een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel 
van het hoofdgebouw; 

1.28  hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden 
aangemerkt; 

1.29  huishouding: 

een zelfstandig dan wel samenwonende persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik 
maken van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree; 

1.30  horecabedrijf 

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

 
de horecabedrijven zijn in drie categorieën te onderscheiden: 

a. horecacategorie 1: een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag 
bereiden en verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan 
bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals 
een automatiek, broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, petitrestaurant, 
snackbar, snack-kiosk, tearoom, traiteur en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee 
gelijk te stellen horecabedrijf; 

b. horecacategorie 2: een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende 
de avond, dat voornamelijk is gericht op het bereiden en verstrekken van maaltijden en/of 
(alcoholische) dranken, zoals een bar (grand)café, eetcafé, restaurant, café restaurant, en/of een naar 
de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie 
met logiesvertrekken of een zalencentrum; 

c. horecacategorie 3: vormen van horeca-activiteiten waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt 
verstrekt en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en 
een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt: dancings, discotheken en nachtclubs; 

1.31  inwoning: 

wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand; 

1.32  kampeermiddel: 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

1.33  kelder: 

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of tot ten hoogste 0,50 
m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen; bij 'bebouwing in geaccidenteerd 
terrein' gelegen beneden peil; 

1.34  kunstobject: 

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 
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1.35  overkapping: 

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

1.36  peil: 

a. 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; 

b. 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; 

c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van het aansluitende 
terrein; 

1.37  prostitutie: 

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

1.38  prostitutiebedrijf: 

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie; 

1.39  seksinrichting: 

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. 
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een privé-huis of een erotische massagesalon, al dan 
niet in combinatie met elkaar; 

1.40  voorgevel 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar 
de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het 
gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt; 

1.41  voorgevelrooilijn 

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevels van het hoofdgebouw zijn georiënteerd, of, voor 
zover op de kaart een voorgevelrooilijn is aangeduid, de op de kaart aangeduide voorgevelrooilijn, alsmede 
het verlengde daarvan; 

1.42  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding; 

1.43  woonhuis: 

een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 
worden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk 

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 

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

2.6  de afstand tot de zijdelingse perceelgrens: 

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend 
gebouw waar die afstand het kortst is. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Verkeer 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en (fiets)paden; 
b.  parkeervoorzieningen; 

en mede bestemd voor: 

c. straatmeubilair; 
d. groenvoorzieningen; 
e. water; 
f. nutsvoorzieningen; 

met de daarbijbehorende: 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in 
overeenstemming is met het bepaalde in lid 3.1, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 
'verblijfsgebied' geen gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. 

3.2.2  Gebouwen 

Gebouwen zijn niet toegestaan.  

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van kunstobjecten, herdenkingsmonumenten of speeltoestellen zal ten hoogste 5,00 
m bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten 
behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de 
plaats en de afmetingen van de bebouwing. 
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Artikel 4  Wonen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ' Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woningen;  
b. bijbehorende bouwwerken bij woningen; 

met daaraan ondergeschikt: 

c. wegen en paden;  
d. groenvoorzieningen;  
e. parkeervoorzieningen;  
f. speelvoorzieningen;  
g. water;  
h. nutsvoorzieningen; 

met de daar bijbehorende: 

i. tuinen, erven en terreinen;  
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend aaneengebouwde en geschakelde woningen worden gebouwd;  
b. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;  
c. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het op de verbeelding aangegeven aantal woningen 

ter plaatse van aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'; 
d. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen 

aanwezig zijn, met dien verstande dat ondergrondse gebouwen uitsluitend zijn toegestaan in één 
bouwlaag;  

e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte ter 
plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'; 

f. het bouwvlak/ voorgevelrooilijn mag door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen worden 
overschreden, met dien verstande dat: 
1. de overschrijding ten hoogste 1,00 meter zal bedragen; 
2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw zal 

bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 50%. Deze bouwdelen dienen minimaal 0,50 m 
uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers; 

3. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt 
noodzakelijk is, de breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de betreffende gevel van het 
hoofdgebouw zal bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 2/3. De bouwdelen dienen 
minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers; 

4. de bouwhoogte ten hoogste 3,50 meter zal bedragen; 
5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2,00 m zal bedragen. Bij twee aan elkaar 

gekoppelde erkers bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is de voorgeschreven 
afstand van 2,00 meter tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing; 

6. maximaal 1 (hoek)erker per woning.  

http://r_nl.imro.1774.denbpgvwoustraat-0302_2.3.html/
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4.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. deze mogen zowel binnen als buiten de bouwvlakken worden gebouwd;  
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak (waarbinnen het 

hoofdgebouw moet worden gebouwd) mag, mits het bebouwingspercentage van het bouwperceel 
maximaal 50% bedraagt, ten hoogste 85 m² bedragen; 

c. in afwijking van het gestelde onder b mag de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 
bij een hoofdgebouw meer bedragen dan 50% van het perceel, mits de gezamenlijke oppervlakte van 
de bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 20 m²;  

d. de bouwhoogte mag maximaal 3,50 meter bedragen;  
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijbehorende bouwwerken' mag, een 

bijhorend bouwwerk worden gebouwd voor de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw, maar binnen 
het bouwvlak. 

4.2.3  Carports en overkappingen 

Voor het bouwen van carports en/of overkappingen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van carports en/of overkappingen mag ten hoogste 3 m bedragen; 
b. de afstand van carports en/of overkappingen tot de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde 

daarvan dient minimaal 1 meter te bedragen. 

4.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande 
dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3,00 m achter de 
voorgevel van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2,00 m zal bedragen;  

b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen zal ten hoogste 4,00 m bedragen;  
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 4,00 m bedragen, waarbij ten hoogste 1 

vlaggenmast per hoofdgebouw is toegestaan;  
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen; 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de 
plaats en de afmetingen van de bebouwing. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

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

a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;  
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of een 

aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;  
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;  
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding. 

Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken. 
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4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een 
omgevingsvergunning worden afgeweken van: 

a. het bepaalde in lid 4.4 sub b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve 
van een aan-huis-verbonden beroep, mits:  
1. het een beroep betreft dat naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen 

vergunningplichtige activiteiten in het kader van de activiteit milieu) in een woning en/of daarbij 
behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend en dat een 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;  

2. het pand waarin het beroep wordt uitgeoefend tevens kan worden aangemerkt als het 
hoofdverblijf van de exploitant of de beoefenaar van het beroep, danwel kan worden aangemerkt 
als het bij het hoofdverblijf behorende bijgebouw, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke 
werkzaam mag zijn;  

3. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt 
dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en 
uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;  

4. het geen detailhandel (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten 
en/of prostitutieactiviteiten betreft;  

5. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen 
gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;  

6. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk 
op de openbare ruimte ontstaat; 

b. het bepaalde in lid 4.4 sub b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve 
van een aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, mits:  
1. het bedrijf naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen vergunningplichtige activiteiten 

in het kader van de activiteit milieu) in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen met 
behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;  

2. het pand waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden aangemerkt als het 
hoofdverblijf van de exploitant, danwel kan worden aangemerkt als het bij het hoofdverblijf 
behorende bijgebouw, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;  

3. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlak niet meer 
bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief 
de aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 
50 m²; 

4. het geen detailhandel (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten 
en/of prostitutieactiviteiten betreft;  

5. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen 
gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;  

6. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk 
op de openbare ruimte ontstaat; 

c. het bepaalde in lid 4.4 sub d in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen 
worden gebruikt voor logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:  
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een 

bestaande entree (deur);  
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;  
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;  
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;  
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;  
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;  
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
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d. het bepaalde in lid 4.4 sub e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, 
mits:  
1. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang 

verschaft tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan;  
2. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat 

door een slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;  
3. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofd toegang;  
4. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn 

toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin 
niet meegerekend);  

5. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast);  
6. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;  
7. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn 

gekoppeld aan de woning. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  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 6  Algemene bouwregels 
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als 
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, 
luifels, erkers, balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van 
bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,00 meter bedraagt. 

Artikel 7  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. 
 

Artikel 8  Algemene aanduidingsregels 

8.1  Vrijwaringszone - Molenbiotoop 

8.1.1  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mag op of in deze gronden 
niet hoger worden gebouwd dan: 

a. binnen een afstand van 100 m van de molen: de bouwhoogte die gelijk is aan de hoogte van de 
onderste punt van de verticaal staande wiek van de molen;  

b. buiten een afstand van 100 m van de molen: de bouwhoogte genoemd onder a vermeerderd met 1/30 
van de afstand tussen het bouwwerk en de molen. 

8.1.2  Uitzonderingen 

De regels genoemd in lid 8.1.1 gelden niet voor bestaande gebouwen en bouwwerken of gebouwen en 
bouwwerken die mogelijk zijn op basis van dit bestemmingsplan of hogere regelgeving of al reeds opgericht 
kunnen worden krachtens een (omgevings)vergunning. 

8.1.3  Afwijken van de bouwregels 

Er kan met omgevingsvergunning worden afgeweken worden van: 

a. het bepaalde in lid 8.1.1 onder a en b in die zin dat de in de andere aangewezen bestemming(en) 
genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met een hogere 
bouwhoogte dan genoemd in lid 8.1.1, mits:  
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de molen 
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8.1.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

a  Vergunningsplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning 
vereist: 

a. het ophogen van gronden hoger dan de in lid 8.1.1 aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor 
bouwwerken;  

b. het beplanten met opgaande beplanting hoger dan de in lid 8.1.1 aangegeven toelaatbare bouwhoogte 
voor bouwwerken;  

c. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur hoger dan de in lid 8.1.1 
aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor bouwwerken. 

 

b  Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid a is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 

a. het normale onderhoud dan wel het normale gebruik betreffen;  
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een daarvoor 

benodigde vergunning. 

 

c  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het huidige en/of het toekomstig functioneren van de 
molen als werktuig door windbelemmering;  

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde van de molen als landschapselement;  
c. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de molen. 

 

Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden, de 
woonsituatie, het straat en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden 
afgeweken van: 

a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% 
van die maten, 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;  

d. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak in die zin dat de 
grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde met meer dan één meter worden overschreden door:  
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;  
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken. 
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Artikel 10  Overige regels 

10.1  Algemene parkeerregels 

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet 
wordt voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van 
voertuigen. 

10.2  Specifieke parkeerregels bouwen 

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt 
de regel dat de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet 
plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen 
wordt gerealiseerd.  

10.3  Gemeentelijk parkeerbeleid 

Voor lid 7.2.2 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

10.4  Afmetingen parkeerplaatsen  

De in lid 10.2 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de 
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die 
zijn neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze 
beleidsregels gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

10.5  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 10.2 het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 10.3, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging; 

b. de afmetingen in lid 10.4 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft. 

10.6  Specifieke gebruiksregels 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en 
instandhouding van de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  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. Burgemeester en wethouders kunnen 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. 

11.2  Overgangsrecht gebruik 

 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 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 12  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan "Denekamp, Hopmanstraat 12" van de gemeente Dinkelland. 
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Plandeel: Verbeelding 
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