
 

Bestemmingsplan
Buitengebied, Looweideweg

2 Saasveld



Plangegevens

Naam: Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO: NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01
Status: vastgesteld

Datum:

Projectnummer:

Opdrachtgever:

16JA116

Opsteller: Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV
Stationsstraat 37
7622 LW BORNE
T) 074 – 255 7020
E) info@ad-fontem.nl

Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV | Stationsstraat 37 | 7622 LW Borne | T 074-2557020 | F 074-265967 | E info@ad-fontem.nl



Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld



   

Inhoudsopgave

Toelichting          5

Hoofdstuk 1  Inleiding        5
1.1  Aanleiding          5
1.2  Ligging en begrenzing plangebied      5
1.3  Vigerend bestemmingsplan       6
1.4  De bij het plan behorende stukken      6
1.5  Leeswijzer         7

Hoofdstuk 2  Het plan        8
2.1  Huidige situatie        8
2.2  Toekomstige situatie         10

Hoofdstuk 3  Beleid         11
3.1  Rijksbeleid         11
3.2  Provinciaal beleid Overijssel       13
3.3  Gemeentelijk beleid        19

Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten       23
4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling       23
4.2  Milieuzonering         24
4.3  Geur          25
4.4  Bodem          25
4.5  Geluid          26
4.6  Luchtkwaliteit         26
4.7  Externe veiligheid        28
4.8  Water          29
4.9  Ecologie         30
4.10  Archeologie en Cultuurhistorie       31
4.11  Verkeer / parkeren        32

Hoofdstuk 5  Juridische toelichting       34
5.1  Planopzet en systematiek       34
5.2  Toelichting op de regels       34

Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid     37

Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid     38
7.1  Vooroverleg         38
7.2  Zienswijzen         38

Bijlagen toelichting        39

Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan KGO     40

Bijlage 2  Verkennend bodemonderzoek     67

Bijlage 3  Watertoets        111

Bijlage 4  Stikstofdepositieberekening      114

Bijlage 5  Natuurwaardennotitie      130

Regels          135

Hoofdstuk 1  Inleidende regels       136
Artikel 1  Begrippen        136
Artikel 2  Wijze van meten       141

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       142
Artikel 3  Agrarisch - 1        142
Artikel 4  Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf      144
Artikel 5  Bos - natuur        146

 

bestemmingsplan Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld 

NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01   2



   

Hoofdstuk 3  Algemene regels       148
Artikel 6  Anti-dubbeltelregel       148
Artikel 7  Algemene gebruiksregels      149
Artikel 8  Algemene afwijkingsregels      150
Artikel 9  Algemene procedureregels      151
Artikel 10  Overige regels        152

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels      153
Artikel 11  Overgangsrecht       153
Artikel 12  Slotregel        154

Bijlagen bij regels        155

Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan KGO     156

 

bestemmingsplan Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld 

NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01   3



   

 

bestemmingsplan Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld 

NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01   4



   

Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 

Franken Volmerink loon- en grondverzet is sinds geruime tijd als agrarisch loonbedrijf 
gevestigd aan de Looweideweg 2 te Saasveld. Het bedrijf is voornemens om de verspreide 
bedrijfsactiviteiten te centraliseren en hiertoe het bedrijfsperceel aan de Looweideweg 2 te 
verruimen, zodat een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk wordt gemaakt. Deze ontwikkeling 
past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een herziening van het 
bestemmingsplan noodzakelijk is. Bij collegebesluit van 10 december 2018 heeft het college 
van de gemeente Dinkelland aangegeven in te stemmen met het verzoek tot wijziging van het 
bestemmingsplan. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk 
te maken. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Ligging

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Dinkelland, circa 900 meter ten 
noordwesten van de kern Saasveld. Het plangebied bestaat uit het perceel aan de 
Looweideweg 2 te Saasveld. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Weerselo, 
sectie T, perceelsnummers 174, gedeeltelijk 171 en 1960. In figuur 1.1 is de ligging van het 
plangebied weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging plangebied (bron: Atlas van Overijssel)

Het plangebied wordt gedeeltelijk begrensd door de bestaande grenzen van de 
bedrijfsbestemming, uitgebreid met locatie van de uitbreiding van de bebouwing en de 
landschappelijke inpassing in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Zie de 
digitale verbeelding voor de exacte begrenzing van het plangebied. 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan

Op het perceel Looweideweg 2 te Saasveld is het loon- en grondverzetbedrijf gevestigd. Het 
perceel ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente 
Dinkelland. Binnen dat plan heeft het perceel de bestemming 'Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf', 
waarbij een bedrijfswoning expliciet is uitgesloten. In figuur 1.3 is een fragment van de 
verbeelding van dat bestemmingsplan weergegeven (paarse vlek). 

Figuur 1.3: Fragment verbeelding bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl)

Binnen de genoemde bestemming zijn bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten 
behoeve van agrarische loonbedrijven toegestaan. Volgens het betreffende bestemmingsplan 
is er nu 825 m2 bedrijfsbebouwing aanwezig, mag er bij recht een uitbreiding plaatsvinden tot 
949 m2 (= 115%) en kan de bedrijfsbebouwing op het perceel middels een 
wijzigingsbevoegdheid worden uitgebreid tot 1.081 m2 (= 125%). Zoals gezegd zijn 
bedrijfswoningen expliciet uitgesloten. Onderstaande figuur laat dit zien.

 

Figuur 1.4: Fragment Bijlage 4 Bestemmingsplan: toegestane oppervlakte bedrijfsbebouwing (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl

Omliggende gronden zijn op basis van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' voorzien van 
de bestemming 'Agrarisch - 1'. Daarnaast is op de omliggende gronden de functieaanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - boom- en sierteelt' geprojecteerd.

Het gewenste voornemen tot uitbreiding van de bedrijfsbebouwing en uitbreiding 
bedrijfsperceel past niet binnen het geldende bestemmingsplan. 

1.4  De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld' bestaat naast 
deze toelichting uit de volgende stukken. 

Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.
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1.5  Leeswijzer

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

2.1  Huidige situatie

Loon- en grondverzetbedrijf Franken Volmerink is gesitueerd in het buitengebied van Saasveld 
aan de Looweideweg 2 (zie onderstaand figuur), op circa 900 m ten noordwesten van de 
bebouwde kom van Saasveld. De percelen ten behoeve van het bedrijf hebben een 
gezamenlijke oppervlakte van circa 3.000 m². Het bedrijf ontsluit aan de oostkant op de 
Looweideweg. Het bedrijf wordt aan de zuidwestzijde begrensd door een 
niet-grondgebonden agrarisch bedrijf. Aan de (zuid)oostkant van de percelen wordt het bedrijf 
eveneens omgeven door twee niet-agrarische bedrijven, te weten één handelsonderneming 
in trucks en een wegenbouwbedrijf. Aan de noord- en westzijde bevinden zich agrarische 
gronden.

Op het erf is bebouwing aanwezig in de vorm de bestaande werktuigenberging (afmeting circa 
20 x 40m) inclusief inpandige onderhouds- werkplaats. Aan de noordzijde van het perceel is in 
de huidige situatie buitenopslag aanwezig, evenals nabij de houtwal aan de Looweideweg. 
Door middel van diverse foto's wordt hieronder een overzicht van het erf en haar bebouwing 
gegeven.

Figuur 2.1: Overzicht huidige erfsituatie Looweideweg 2 in Saasveld
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Het bedrijf

Franken Volmerink Loon- en Grondverzetbedrijf is in eigendom van de familie Franken 
Volmerink. Het bedrijf heeft in totaal 9 man personeel, allemaal afkomstig uit de directe 
omgeving. De werkzaamheden waarop Franken Volmerink Loon- en Grondverzet zich 
voornamelijk richt zijn agrarisch loonwerk en grondverzet. Opdrachtgevers zijn voornamelijk 
lokale agrariërs, aannemers en wegenbouwbedrijven. De bedrijfsinventaris van Franken 
Volmerink Loon- en Grondverzet is zeer gevarieerd en bestaat uit divers materieel voor 
grondverzet en loonwerk. Het bedrijf beschikt onder meer over het volgende materieel: 

Eigen materieel: 

3 mobiele kranen + toebehoren
10 trekkers
10 getrokken voertuigen (diepladers, karren e.d.)
1 hakselaar
2 zelfrijders (hakselaar en mesttank)
1 shovel 
diverse cultivators, zaaimachines en ploegen
werkplaats (intern) met onderhoudsgereedschap en machines 

Zoals reeds aangegeven beschikt het bedrijf niet alleen over de bedrijfslocatie aan de 
Looweideweg, maar ook over een tweetal externe (opslag)locaties. Aan de Looweideweg 4 te 
Saasveld is er de beschikking over een schuur met een oppervlakte van 180 m² en aan de 
Dulderbroekweg 14 in Saasveld heeft het bedrijf een opslaglocatie ter beschikking van 120 
m². Het materieel wordt buiten werktijd door het personeel opgeslagen c.q. gestald op één 
van de bedrijfslocaties. 
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2.2  Toekomstige situatie 

Het voornemen van de initiatiefnemer bestaat uit het uitbreiden c.q. te vergroten van het 
bestaande bedrijfsgebouw aan de noordzijde van de bestaande bedrijfshal, met een hal van 
circa 15 m bij 40 m. Hiermee wil Franken Volmerink bewerkstelligen dat al zijn materieel (ook 
dat afkomstig van de huidige externe opslaglocaties) in de toekomst inpandig gestald kan 
worden. De bestaande en nieuwe werktuigberging zullen er daarmee voor zorgen dat al het 
materieel centraal op één locatie kan worden gestald. 

Figuur 2.3: Toekomstige situatie (bron: Hannink landschapsvormgeving)

Het bestaande bouwvlak zal in oppervlakte toenemen zodat de uitbreiding van de bedrijfshal 
gerealiseerd kan worden. Een bestaande boom (F) moet geveld worden om daarmee 
voldoende (keer)mogelijkheden voor de machines te houden. De achterzijde van het bedrijf 
wordt stevig ingepast door de aanplant van inheems bosplantsoen (D). De inpassing verzacht 
het beeld vanuit noordwestelijke zijde. Bij de nieuwe uitbreiding is nauwkeurig gelet op de 
landschappelijke kwaliteit vanuit de Loodijk. Door de ontwikkelen van meerdere ondernemers 
is het belangrijk dat de uitbreiding niet voorbij de bestaande landschapsstructuur komt (G). 
Aan de noordzijde is er sprake van een beekdal, hetgeen een planologische grens heeft 
gekregen waar de uitbreiding geen onderdeel vanuit mag maken (H). Om te voorkomen dat de 
bedrijfshal een schuine hoek krijgt, doorkruist de nieuwe hal minimaal deze planologische 
grens. Hetgeen heeft geen gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. 

Het grootste gedeelte rondom het plangebied blijft ongeroerd. Wel wil de initiatiefnemer 
graag een houtsingel aanplanten, parallel aan de Spikkersweg om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de herkenning van het landschap en om het bedrijf ook vanuit noordelijke zijde 
beter in te passen (P). De nieuwe houtsingel versterkt het bestaande element en kan als 
passend worden beoordeeld. Op kaartbeelden aan het begin van de voorgaande eeuw wordt 
duidelijk dat de Spikkersweg altijd beplant is geweest met houtsingels of houtwallen. 

Met voorgenoemde voldoet het plan aan de gestelde eisen voor de inpassing ervan.
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid 
op rijksniveau en vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota 
Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens 
vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda 
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor 
thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 
de gebruiker voorop staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee 
geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. 
Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die 
regionaal neerslaan. Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies 
Gelderland en Overijssel) zijn: 

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en 
vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de 
mainports Rotterdam en Schiphol; 
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en 
Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het 
Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor 
waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, 
economische ontwikkeling en woningbouw; 
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS (inmiddels NNN), inclusief de 
Natura 2000 gebieden (zoals de Veluwe); 
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere 
door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet. 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het Rijk op 
basis van de Wet ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee 
besluiten zijn verschillend van elkaar in aard (beleidsmatig versus procesmatig):

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die 
nodig zijn om het vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid 
voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van 
ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij verschillende overheden.

Conclusie

Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze 
benoemd zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat 
er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid. 
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3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een nieuwe 
'stedelijke ontwikkeling' die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden 
aangetoond dat er sprake is van een behoefte. De toelichting bij het bestemmingsplan bevat 
daartoe een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan 
die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, bevat een toelichting 
tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 
worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.

De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet inzichtelijk 
maken of, in relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de 
desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte moet dan worden afgewogen tegen het bestaande 
aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is gehouden met het voorkomen van 
leegstand. 

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet 
worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent 
en de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging met betrekking tot die 
ontwikkeling.

Onderhavig plan

De uitbreiding van het bedrijfsperceel heeft een oppervlakte van circa 380 m2. De nieuwe 
bedrijfshal moet een oppervlakte krijgen van circa 725 m2. Op basis van de mogelijkheden 
binnen het vigerende bestemmingsplan kan de oppervlakte bedrijfsbebouwing nog uitgebreid 
worden met 15% (124 m2). Daarmee komt de extra toe te voegen oppervlakte als gevolg van 
voorliggend plan op 601 m2. De ondergrens voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling ligt op 
basis van jurisprudentie rondom de 500 m2. Gelet op de beperkte overschrijding kan 
gediscussieerd worden of wel of niet sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Om die reden 
volgt een nadere onderbouwing van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 
3.6.1. tweede lid Bro. Concreet betekent dit dat in de toelichting van het bestemmingsplan 
gemotiveerd dient te worden dat sprake is van een behoefte aan de ontwikkkeling. Tevens 
dient gemotiveerd te worden waarom binnen bestaand stedelijk gebied niet in deze behoefte 
voorzien kan worden.

Kwantitatieve behoefte 

Dit bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het bedrijfsperceel en de oppervlakte 
bedrijfsgebouwen gelegen aan de Looweideweg 2 in Saasveld. Naast de hoofdvestiging aan 
de Looweideweg 2 beschikt het familiebedrijf, dat gerund wordt door de familie Franken 
Volmerink, ook over een aantal externe bedrijfslocaties, zoals aan de Looweideweg 4 (huur) 
te Saasveld en de Dulderbroekweg 14 (eigendom) in Saasveld. De familie Franken Volmerink is 
voornemens om de bedrijfsactiviteiten te centraliseren en hiertoe het bedrijfsperceel aan de 
Looweideweg 2 te verruimen, zodat een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk wordt gemaakt. 
Met de uitbreiding van het oppervlakte bedrijfsgebouwen wil Franken Volmerink 
bewerkstelligen dat al zijn materieel (ook dat afkomstig van de huidige externe 
opslaglocaties) in de toekomst inpandig gestald kan worden. Het perceel biedt op deze manier 
voldoende ruimte voor een goed geoutilleerd bedrijfsperceel en de gewenste efficiëntere 
bedrijfsvoering. 

Kwalitatieve behoefte 

Met behulp van een verruiming van het bouwblok en het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing 
wordt loonbedrijf Franken Volmerink voornamelijk de mogelijkheid geboden om uit te breiden 
met een dusdanig gepositioneerde machineberging dat een effectieve en veilige 
werkomgeving ontstaat, waarbij tegelijkertijd het aanwezige bedrijfsmaterieel op een 
verantwoorde en duurzame manier zoveel mogelijk binnen / overkapt gestald kan worden. 

Het samenbrengen van de huidige drie bedrijfslocaties tot één centrale vestiging zorgt er 
daarnaast voor dat vanuit bedrijfsmatig opzicht een verbetering gerealiseerd wordt. Als 
gevolg hiervan ontstaat namelijk een forse vermindering van het aantal benodigde 
verkeersbewegingen tussen de diverse bedrijfslocaties en de mogelijkheid tot een meer 
gecentreerde bedrijfsvoering en opslag. 

Conform het provinciale en gemeentelijke beleidskader 'Kwaliteitsimpuls groene omgeving' 
betekent dit wel dat het bedrijf ter compensatie voor de uitbreidingsruimte dient te investeren 
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in de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied (zie hiervoor het gemeentelijke beleid).

Bestaand stedelijk gebied

Vervolgens dient beoordeeld te worden of, indien er een behoefte aan een stedelijke 
ontwikkeling is, de beoogde ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied in de 
betreffende regio kan worden gerealiseerd. Onder bestaand stedelijk gebied wordt verstaan: 
het bestaande stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. Ook onbebouwd 
gebied kan onderdeel zijn van het bestaand stedelijk gebied.

Zoals reeds uit de kwantitatieve behoefte blijkt, voorziet dit bestemmingsplan in een 
specifieke behoefte van het bedrijf Franken Volmerink Loon- en Grondverzetbedrijf. Daarbij 
kan geconstateerd worden dat er in de directe omgeving van het bedrijf geen leegstaande 
bedrijfspanden aanwezig zijn die kunnen voorzien in deze behoefte. Saasveld heeft tevens 
geen bedrijventerrein waar het bedrijf zich eventueel naartoe zou kunnen verplaatsen. 
Verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie buiten Saasveld is bovendien niet 
mogelijk daar Franken Volmerink voornamelijk diensten aan lokale agrarische ondernemers 
verleend, 90% van het klantenbestand bestaat uit agrariërs uit de directe omgeving. Ook voor 
de werknemers geldt dat ze voornamelijk in Saasveld en omgeving woonachtig zijn. Eventuele 
verplaatsing naar een andere bedrijfslocatie buiten Saasveld is, los van de 
kapitaalsvernietiging die gemoeid zou zijn met een ontmanteling van de bestaande 
bedrijfslocatie, daarmee geen reële optie. Dit zou namelijk negatieve gevolgen hebben voor 
het klantenbestand van Franken Volmerink. Derhalve wordt geconcludeerd dat de behoefte 
van het bedrijf Franken Volmerink Loon- en Grondverzetbedrijf niet binnen bestaand stedelijk 
gebied kan worden gerealiseerd. 

Geconcludeerd wordt dat de ladder voor duurzame verstedelijking geen belemmering vormt 
voor uitvoering van het bestemmingsplan.

3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2017 geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van 
Overijssel weer. Hierin worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en 
vervoer, ondergrond en natuur in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de 
leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder andere een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke 
ordening. De Omgevingsvisie is op 12 april 2017 vastgesteld en op 1 mei 2017 in werking 
getreden.

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode 
draden' bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. 
Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat 
effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de 
Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten is bepaald aan de hand van een 
aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een realisatieschema 
opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de 
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren. 

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch 
instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de 
doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. 

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in 
de Omgevingsvisie Overijssel 2017 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene 
omgeving en stedelijke omgeving. 
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Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een 
uitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

generieke beleidskeuzes; 
ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig 
dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan 
een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase het zgn. principe van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik gehanteerd. Hierin komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaand bebouwd 
gebied wordt benut, voordat er uitbreiding in de groene omgeving kan plaatsvinden. 

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, 
randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming 
van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden), 
landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale 
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en verbindingszones 
enzovoorts. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend en verankerd in de 
Omgevingsverordening Overijssel. 

Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de 
ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes 
ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit 
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- 
en kwaliteitsambities. 

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. 
Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent 
doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven. 

Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch 
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke 
kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een 
ontwikkeling invulling krijgt. 

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe 
het uitgevoerd kan worden. 
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Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2017 (Bron: provincie Overijssel) 

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat 
globaal het volgende beeld. 

Generieke beleidskeuzes 

Of een ontwikkeling mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. In 
Hierbij is onder andere het principe van 'zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik' (artikel 2.1.3) van 
belang die er voor staat dat in eerste instantie bestaande bebouwing en stedelijk gebied 
wordt benut, voordat er nieuwbouw in de groene omgeving plaatsvindt.

In artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening is bepaald dat bestemmingsplannen uitsluitend 
voorzien in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen en verharden 
leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:

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

2. dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied 
optimaal zijn benut.

In paragraaf 3.1.2 is uitgebreid gemotiveerd dat de uitbreiding niet binnen bestaand bebouwd 
gebied en stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. Bij de keuze van de situering van het 
nieuwe bedrijfsgebouw is een zo'n compact mogelijke opzet gekozen. De nieuwe bedrijfshal 
wordt in aansluiting op de bestaande verharding gesitueerd. De uitbreiding in de groene 
omgeving is hiermee zo beperkt mogelijk gehouden.

In artikel 2.1.6 van de Omgevingsverordening is bepaald dat bestemmingsplannen voor de 
Groene Omgeving – met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.1.3 en artikel 2.1.4 en het 
bepaalde in artikel 2.1.5 – kunnen voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen 
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van bestaande functies in de Groene Omgeving, uitsluitend indien hier sociaal-economische 
en/of maatschappelijke redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologische 
en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen 
ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.

In dit geval is sprake van de uitbreiding van een bestaande functie in de Groene omgeving. De 
ontwikkeling wordt landschappelijk verantwoord ingepast en de ruimtelijke kwaliteit vergroot 
wordt. Een nadere onderbouwing hiervan is ook opgenomen in Bijlage 1. Uitgangspunt bij de 
ontwikkeling is om het ruimtebeslag in de groene omgeving zo klein mogelijk te houden. Mede 
gelet op de kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving (conform het gemeentelijk KGO-beleid, 
zie paragraaf 3.3.2) is het beoogde ruimtegebruik aanvaardbaar.

Voorliggend plan staat weliswaar een 'rode' ontwikkeling toe, maar deze ontwikkeling wordt 
ruimschoots vergoed/gecompenseerd door te investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving en investering in een plaatselijk ruimtelijk kwaliteitsfonds, waardoor elders 
geinvesteerd kan worden in ruimtelijke kwaliteit. Bij de keuze voor de investeringen is 
rekening gehouden met de kenmerken van het landschap en is zoveel mogelijk daarop 
aangesloten.

Ontwikkelingsperspectieven 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn 
geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In 
dit geval zijn uitsluitend de ontwikkelingsperspectieven voor de landelijke omgeving van 
belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart van de ontwikkelingsperspectieven 
behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven. 

Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de locatie is 
rood omcirkeld (bron: provincie Overijssel)

Het plangebied ligt in het ontwikkelingsperspectief voor de groene omgeving 'wonen en 
werken in het kleinschalige mixlandschap' (zie ook figuur 3.2). In het ontwikkelingsperspectief 
'mixlandschap' is sprake van verweving van functies. Aan de ene kant melkveehouderij en 
akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor landschap, 
natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. De 
uitbreiding van het bedrijfsperceel van Franken Volmerink past binnen dit 
ontwikkelingsperspectief en draagt bij aan de diversiteit van functies binnen het perspectief.

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag
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Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze 
vormen de basis voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van 
ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke 
kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend worden. Ook in steden en dorpen bij 
voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp. Looweideweg 
2 te Saasveld is op de gebiedskenmerkenkaart bij de 'Natuurlijke laag' aangeduid met de 
gebiedstype 'dekzandvlakte en ruggen' (zie figuur 3.3).

Figuur 3.3: Natuurlijke laag, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

In de gebieden aangeduid als 'dekzandvlakte en ruggen' is er afwisseling van opgewaaide 
ruggen en uitgesleten beekdalen. De daarbij horende hoogteverschillen kenmerken de 
dekzandvlaktes van Overijssel. Het plan vormt geen belemmering voor de kenmerken van de 
gebiedstypen waar het onderdeel van is. Ter plaatse van het plangebied is de natuurlijke laag 
nauwelijks meer waarneembaar. Het plan zorgt dan ook niet voor verdere afbreuk aan de 
natuurlijke laag en de landschappelijke inpassing sluit aan bij het agrarische cultuurlandschap.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'jong heide- en 
broekontginningslandschap' aan het gebied toe. In figuur 3.4 is een fragment van de 
betreffende kaart weergegeven.
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Figuur 3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie 
Overijssel)

Kenmerkend voor het jonge heide- en broekontginningslandschap waren oorspronkelijk de 
grote oppervlakte aan – voormalige – natte en droge heidegronden. Deze waren functioneel 
verbonden met het essen- en oude hoevenlandschap. Ten opzichte van omliggend essen- en 
hoevenlandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote open ruimtes, deels omzoomd 
door bos. Erven liggen als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen met lange 
rechtstanden. Vaak zijn het 'inbreidingslandschappen' met rommelige driehoekstructuren als 
resultaat.

De ambitie is gericht op een stevige impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden en 
in voorkomende gevallen op een transformatie wanneer daar aanleiding toe is. De dragende 
structuren worden gevormd door landschappelijk raamwerken van lanen, bosstroken en 
waterlopen, die de rechtlijnige ontginningsstructuren versterken. Binnen deze raamwerken is 
ruimte voor verdere ontwikkeling van bestaande erven en soms de vestiging van nieuwe 
erven, mits deze een stevige landschappelijke jas krijgen.

Bij voorliggend plan is sprake van een uitbreiding van een bedrijfsperceel, waarbij in het kader 
van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving ook wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit 
van de omgeving en rekening is gehouden met de kenmerken van het landschap. Concrete 
voorbeelden hiervan zijn onder meer de aanplant en versterking van houtsingels, het 
behouden van kenmerkende zichtlijnen en het instandhouden van het beekdal. Er is geen 
sprake van afbreuk van de laag van het agrarisch cultuurlandschap. Waardevolle structuren 
worden bij de ontwikkeling in stand gehouden en waar mogelijk versterkt. 

De 'Stedelijke laag' en de 'Laag van de beleving' hebben binnen het plangebied geen 
specifieke kenmerken en blijven daarom verder buiten beschouwing.

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten 
planologische wijziging volledig in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel 
verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid. 

 

bestemmingsplan Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld 

NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01   18



   

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Dinkelland

De gemeente Dinkelland heeft op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening een 
structuurvisie vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente (10 september 
2013). De visie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied en de 
hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. 

De gemeente Dinkelland profileert zich als een agrarische en toeristische gemeente. 
Kenmerkend voor de gemeente Dinkelland is het unieke landschap dat is aan te merken als 
een kleinschalig samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne 
ontginningen. De gemeente heeft een gezonde economie die ten dele drijft op de agrarische 
en toeristische sector maar waarin ook zeker andere bedrijvigheid, die zowel in de kernen als 
het buitengebied is gevestigd, een belangrijke rol speelt. Dinkelland staat voor het duurzaam 
borgen en ontwikkelen van deze unieke combinatie van levende en sociaal coherente 
gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde weerbare 
economie. 

Een van de hoofdkeuzes uit de structuurvisie is het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit. 
De trend van de afnemende betekenis van de agrarische bedrijvigheid in het buitengebied zal 
zich de komende jaren doorzetten. Andere economische activiteiten gaan plaatsvinden in het 
buitengebied. Activiteiten die veelal geen natuurlijke binding hebben met het platteland. De 
mogelijkheden om de bestaande kwaliteit te borgen en nieuwe kwaliteit te creëren zullen 
volop worden benut. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Catalogus 
Gebiedskenmerken behorend bij de Omgevingsvisie Overijssel en het Handboek 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. (Her)ontwikkelingen moeten dan ook zorgvuldig worden 
afgewogen en moeten aansluiten op de huidige gebiedskenmerken.

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied betekent dit dat Dinkelland staat voor:

een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het grondgebied, met respect voor het 
natuurlijke en culturele erfgoed; 
goede condities voor een goed functionerende economische sector, passend bij het 
karakter van Dinkelland, met bijzondere aandacht voor de agrarische sector en de 
toeristisch recreatieve sector.
Handhaving en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit.

Toets 

Op de structuurvisiekaart voor het buitengebied ligt de Loodijk 2 binnen het deelgebied 
'West'. Voor dit deelgebied gelden de volgende uitgangspunten:

Verweving natuur en landschap. Ruimte voor de agrariër met restricties nabij de 
beekdalen en ecologische verbindingszones; 
Herstellen en versterken beekdalenstructuur; 
Versterken en ontwikkelen ecologische verbindingszone; 
Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure Lemselermaten (56 hectare);
Versterken toeristische trekker Weerselo (‘t Stift) en toeristische trekker natuurlijke 
omgeving Weerselo en Saasveld.

In de Structuurvisie is opgenomen dat verplaatsing van milieuhinderlijke en ruimtebehoevende 
bedrijven (uit kernen en buitengebied) naar bedrijventerreinen gestimuleerd moet worden. In 
onderhavig geval is dit geen reeële optie voor initiatiefnemer, zoals dit reeds uitgebreid is 
gemotvieerd inzake de ladder van duurzame verstedelijking (paragraaf 3.1.2). Verplaatsing is 
daarmee geen reële optie. 

In de structuurvisie wordt aangegeven dat voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied 
het beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt toegepast, in paragraaf 3.3.2 
wordt hier nader op ingegaan.

Franken Volmerink ligt in het landelijk gebied van Saasveld. Uitbreidingen van niet-agrarische 
bedrijven waren tot voor kort niet of nauwelijks mogelijk; sinds 8 oktober 2013 is er echter 
gemeentelijke beleidsruimte aanwezig om, indien wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke 
kwaliteit, onder voorwaarden dergelijke uitbreidingen vergund te krijgen. Dit is het 
gemeentelijke beleid met betrekking tot de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Op de 
genoemde datum van 8 oktober 2013 heeft de raad van de gemeente Dinkelland namelijk het 
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zogenaamde ‘Gemeentelijk beleidskader Kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO)’ 
vastgesteld. Dit gemeentelijke beleidskader, dat is opgesteld binnen de kaders die de 
provincie Overijssel hiertoe heeft afgegeven, biedt ruimte aan grootschalige uitbreidingen in 
het buitengebied, onder de voorwaarde dat er tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de 
ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.

Met voorliggend plan wordt de mogelijkheid geboden aan een niet-agrarisch bedrijf om, onder 
voorwaarde van forse investeringen in de ruimtelijke kwaliteit, uit te breiden. Dit teneinde het 
doel dat de bedrijfsvoering optimaal kan worden geoptimaliseerd. Hierbij wordt overigens 
opgemerkt dat de werkzaamheden van Franken Volmerink wel grotendeels agrarisch 
gerelateerd zijn en er een sterke binding met het lokale klantenbestand is. Geconcludeerd 
wordt dat voorliggend bestemmingsplan niet in strijd is met het beleid uit de structuurvisie.

3.3.2  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving gemeente Dinkelland

Zoals reeds aan bod is gekomen in paragraaf 3.2.1 zijn de Omgevingsvisie Overijssel en de 
Omgevingsverordening Overijssel op 3 juli 2013 vastgesteld. De Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving maakt hier onderdeel van uit. Op basis van het provinciaal beleid ten aanzien van 
dit instrument is het mogelijk om op gemeentelijk niveau beleidskaders vast te stellen. De 
gemeente Dinkelland heeft op 8 oktober 2013 het beleidskader 'Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving' vastgesteld. Het beleidskader dient als toetsingskader voor de gemeente om 
aangevraagde ontwikkelingen in het landelijke gebied te kunnen beoordelen op basis van de 
kwaliteitsimpuls. Tegelijkertijd biedt het beleidskader aanvragers handvatten om hun 
aanvraag vorm te geven in combinatie met de kwaliteitsimpuls. Het kader streeft na om dit 
nieuwe instrument zoveel mogelijk te objectiveren en eenduidig toe te passen. Voor 
voorliggend plan is een KGO-plan opgesteld, zie Bijlage 1.

Toets

Als hoofdregel voor de toepassing van KGO geldt dat de waardestijging die het bedrijf 
ondervindt als gevolg van de realisatie van de ontwikkelingsplannen geïnvesteerd moet 
worden in de ruimtelijke kwaliteit. Aan de hand van de gemeentelijke beleidsnota is bepaald 
welk bedrag gehanteerd moet worden voor de waardebepaling en welk bedrag dus in de 
ruimtelijke kwaliteit moet worden geïnvesteerd.

Voor Franken Volmerink geldt dat aantoonbaar sprake is van een drietal omstandigheden die 
een verlaging van het toe te passen percentage rechtvaardigen, de zogenoemde 
maatwerkclausule uit het KGO-beleid. Dit betreffen namelijk ruimtegebrek, veiligheid en 
logistiek. De bedrijfsvoering van Franken Volmerink brengt met zich mee dat het volledige 
bedrijfsperceel gebruikt moet kunnen worden voor het manoeuvreren van het (zware) 
materieel en met de stalling c.q. opslag van bedrijfsinventaris. Mede gelet op het veilig gebruik 
van het bedrijfsperceel is extra stallingsruimte noodzakelijk. In de huidige situatie is de ruimte 
in de bestaande hal niet afdoende, helemaal aangezien hier ook sprake is van een 
werkplaats. Extra stallingsruimte is zodoende van belang om veilige werkomstandigheden te 
garanderen. Qua logistiek levert de toevoeging van de nieuwe stallingsruimte eveneens 
voordelen op, doordat hiermee een gecentraliseerde bedrijfsvoering kan plaatsvinden (zoals 
eerder in paragraaf 3.1.2 reeds aangegeven). 

Door Hannink Landschapsvormgeving is een KGO-plan opgesteld, waarin niet alleen de 
basisinspanning is opgenomen, maar waarin ook de extra investering in de ruimtelijke 
kwaliteit is vertaald. Dit plan is als Bijlage 1 aan deze toelichting gekoppeld. Hieruit blijkt dat 
de benodigde investeringen worden gedaan. Er vindt een basisinspanning plaats en er 
worden maatregelen genomen op en nabij het bedrijfsperceel. Tenslote wordt ook een bedrag 
geinvesteerd in maatregelen elders. Hiertoe wordt het bedrag in het groenfonds van de 
gemeente Dinkelland gestort, onder andere voor de op te richten Multifunctionele 
Accommodatie (MFA) in Saasveld.

Conform het KGO-beleid is de gemeente met initiatiefnemer een overeenkomst aangegaan om 
de uitvoering van de kwaliteitsimpuls te borgen. Daarnaast wordt de uitvoering van de 
maatregelen via een voorwaardelijke verplichting in de regels geborgd.
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3.3.3  Nota 'De casco benadering in Noordoost-Twente'

De gemeente Dinkelland heeft de beleidsnota 'De casco-benadering in Noordoost-Twente' 
vastgesteld. Het Nationaal Landschap Noordoost Twente is een gebied met zeldzame en 
unieke landschapskwaliteiten. Het is een gebied met stuwwallen, bronnen, beken en fraaie 
cultuurlandschappen. Kernkwaliteit is het waardevolle cultuurlandschap met een variatie in 
open en een kleinschalig besloten landschap. Schaalvergroting in de grondgebonden 
landbouw staat op gespannen voet met deze kleinschaligheid. Het verdwijnen van 
landschapselementen op perceelsgrenzen tast het kleinschalige groene karakter aan en leidt 
tot een afname van landschapsdiversiteit. De gemeente Dinkelland heeft samen met de 
provincie Overijssel en de gemeenten Tubbergen, Losser en Oldenzaal de ambitie 
uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw zodanig 
vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap. 

Om vorm en inhoud te geven aan deze ambitie is een generieke methode ontwikkeld: de 
casco benadering. Voor de gemeente is de casco-benadering te gebruiken als 
beoordelingskader voor ingrepen in het landschap. Aan de hand van de casco-kaart (figuur 
3.5) kan bezien worden of landschappelijke structuren deel uitmaken van het casco.

Figuur 3.5: Fragment casco-kaart (bron: www.overijssel.nl/cascokaart)

Op basis van de casco-kaart kan vastgesteld worden of het landschapselement tot het casco 
behoort of niet; daaruit volgen drie mogelijk aanvragen op basis van het casco, dit zijn:

1. Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer 
compenseert op een lijn uit de cascokaart.

2. Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de 
initiatiefnemer wil compenseren op een andere plek dan aangegeven op de cascokaart.

3. Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te 
compenseren element ligt of op de cascokaart, zo niet dan is de een aanvraag een 
combinatie met situatie 2 (afwijking compensatie).

Toets

De casco landschapselementen in de omgeving worden als gevolg van de planvorming niet 
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verwijderd. De aanwezige elementen liggen bovendien niet binnen het plangebied van 
voorliggend plan, zodoende wordt geen afbreuk gedaan aan deze elementen. De 
voorgenomen ontwikkeling past binnen de beleidsuitgangspunten van het cascobeleid.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het 
bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan 
relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan 
en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk 
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk 
worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid 
beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, 
externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water 
en vormvrije m.e.r-beoordeling.

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 juli 
2017 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de m.e.r.-procedure 
eenduidiger en overzichtelijker te maken, alsmede het aspect milieueffectrapportage 
explicieter te behandelen in aanvragen. Dit besluit heeft tot doel het vaststellen van 
mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen ten gevolge van een activiteit binnen de aanvraag.

Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen hoe om 
te gaan met dit besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het 
Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd, maar onder de gestelde drempelwaarden blijft, 
volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het 
Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd en bovendien de gestelde drempelwaarden 
overstijgt, is de betreffende aanvraag m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een 
m.e.r.-rapportage op moeten worden gesteld. 

Toets

Het bedrijfsperceel wordt uitgebreid ten behoeve van de realisatie van extra 
bedrijfsbebouwing.

In de D-lijst onderdeel D 11.2 wordt onder een stedelijke ontwikkeling het volgende verstaan: 
'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'. De m.e.r.- plicht geldt bij projecten van een 
oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen, 
of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. Vanuit jurisprudentie 
(ECLI:NL:RVS:2017:694) blijkt dat de beoordeling of een activiteit aangemerkt kan worden als 
een stedelijk ontwikkelingsproject afhangt van de concrete omstandigheden van het geval. 
Daarbij spelen onder meer aspecten als de aard en de omvang van de voorziene wijziging van 
de stedelijke ontwikkeling een rol. 

Voorliggend plan voorziet in een uitbreiding van het bedrijfsperceel aan de Looweideweg met 
een oppervlakte van 380 m². Deze uitbreiding vindt plaats in aansluiting op het bestaande 
bedrijfsperceel op agrarische cultuurgrond. Door deze uitbreiding kan een extra 
werktuigenberging voor stalling en opslag van het loon- en grondverzetbedrijf worden 
gebouwd met een oppervlakte van 725 m². Op basis van het geldende bestemmingsplan zou 
nog een uitbreiding van bebouwing met 124 m² kunnen plaatsvinden, waardoor in feite 
sprake is van een toevoeging van 601 m² oppervlakte bedrijfsbebouwing. De voorziene 
ontwikkeling is hiermee een ontwikkeling van beperkte omvang. Bovendien wordt ten 
behoeve van de verbetering van ruimtelijke kwaliteit 1.341 m² agrarische cultuurgrond 
omgevormd naar een bos c.q. natuurbestemming. De aard van de activiteiten voor het bedrijf 
zijn gerelateerd aan de agrarische activiteiten die logischerwijs in het buitengebied 
plaatsvinden. Het loon- en grondverzetbedrijf voorziet in diensten voor de agrarische 
bedrijven in de omgeving van Saasveld.

Zoals eerder gemotiveerd in de toetsing van de ladder van duurzame verstedelijking betreft 
voorliggende ontwikkeling de centralisatie van in totaal drie bedrijfslocaties van Franken 
Volmerink naar enkel de hoofdlocatie aan de Looweideweg. Dit betekent dat een efficientere 
bedrijfsvoering, met ook de daaruit voortkomende positieve gevolgen voor wat betreft 
milieubelasting, bewerkstelligd kan worden. Binnen het plangebied wordt in aansluiting op 
bestaande bedrijfsbebouwing stallingsruimte gerealiseerd, waardoor bedrijfsinventaris 
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overdekt gestald kan worden en een beter behoud mogelijk is. Deze ontwikkeling wordt 
gezien het voorgaande niet beschouwd als een stedelijk ontwikkelingsproject. Het Besluit 
milieueffectrapportage vormt geen belemmering voor de voorliggende ontwikkeling. 

4.2  Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding 
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als 
wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het 
aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 
Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu 
sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 
gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks 
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven 
ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk 
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden 
is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld 
moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, 
kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in 
plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van 
de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering 
van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het 
omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In figuur 4.1 zijn 
de richtafstanden weergegeven.

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

Franken Volmerink loon- en grondverzet is een bestaand bedrijf en op basis van de VNG-lijst 
te rangschikken binnen de categorie 'dienstverlening tbv de landbouw - algemeen (o.a. 
loonbedrijven): b.o. > 500 m²'. Het bedrijf wordt daarmee aangemerkt als een categorie 3.1 
bedrijf. De richtafstand voor geur bedraagt 30 meter, voor stof 10 meter en de grootste 
richtafstand bedraagt 50 meter voor geluid. De omgeving van het plangebied is aan te merken 
als gemengd gebied door een vervlechting van verschillende functies. Dit gebied kent daarbij 
meer specifiek aan de Looweideweg en Loodijk een sterke menging van de functies wonen en 
zowel agrarische als niet agrarische-bedrijvigheid. Op basis van gemengd gebied geldt in 
onderhavig geval een grootste richtafstand van 30 m voor het aspect geluid.

Externe werking 
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Het bedrijfsperceel van Franken Volmerink wordt in de toekomstige situatie uitgebreid in 
noordelijke richting. De dichtbijzijnde woonbestemming ligt op een afstand van 75 meter ten 
oosten van het bedrijfsperceel van Franken Volmerink. Het dichstbijzijnde (agrarische) 
bedrijfsperceel met bedrijfswoning ligt op 20 meter ten zuidwesten. Deze afstanden worden 
door de ontwikkeling niet verkleind doordat de uitbreiding aan de noordzijde van het 
bedrijfsperceel gerealiseerd wordt. De afstand tussen het agrarisch-bedrijfsperceel en de 
uitbreiding van het bedrijfsperceel van Franken Volmerink bedraagt meer dan 70 m, waardoor 
ruimschoots aan de richtafstand voldaan wordt. De uitbreiding leidt niet tot verslechtering van 
het woon- en leefklimaat ter plaatse van de omliggende woningen of 
ontwikkelingsmogelijheden van bedrijven. 

Interne werking

Onder de interne werking wordt bekeken of de in dit plan opgenomen nieuwe functie hinder 
ondervindt van omliggende functies. In het onderhavige geval betreft de nieuwe functie een 
nieuwe bedrijfshal. Deze functie wordt niet aangemerkt als een milieugevoelige functie. De 
voorgenomen ontwikkeling wordt niet gehinderd door de omgeving.

Vanuit het aspect milieuzonering blijft er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

4.3  Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningverlening 
als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één 
landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën 
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten 
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere 
diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet 
worden aangehouden.

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor 
per dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig 
object de volgende afstanden aangehouden te worden: 

ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is 
gelegen;
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, 
binnen een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de 
bebouwde kom niet meer dan 3 odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor 
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 14 odour 
units per kubieke meter lucht.

Toets

Zoals geconstateerd betreft de afstand van het dichtstbijzijnde (niet-grondgebonden) 
agrarisch bedrijfsperceel en het (bestaande) bedrijfsperceel van Franken Volmerink 20 meter. 
De uitbreiding van het bedrijfsperceel van Franken Volmerink vindt op 70 meter van het 
naastgelegen agrarisch bedrijfsperceel plaats. Daarmee is deze uitbreiding juist verder van 
het agrarisch bedrijf gepositioneerd. 

Voor wat betreft geur geldt dat de werkplaats van Franken Volmerink, daar waar langduriger 
mensen verblijven, binnen bestaande bebouwing is gesitueerd. Hierin vinden als gevolg van 
voorliggend plan geen wijzigingen plaats. Onderhavig plan voorziet in een uitbreiding van de 
stallingruimte voor landbouwvoertuigen en -werktuigen. Het voornemen van Franken 
Volmerink zorgt dan ook niet voor belemmering van de ontwikkelingsmogelijkheden voor het 
agrarisch bedrijf. Andersom zorgt het bedrijf niet voor belemmeringen voor Franken Volmerink. 
Voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening voor wat betreft geur. 

4.4  Bodem

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal 
op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor 
aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht. 

Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden 
met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige 
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bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen 
en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden 
uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het bestemmingsplan of een planologische 
afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader onderzoek) worden of het 
een geval is in de zin de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet moeten de 
saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden 
opgenomen.

Toets

Ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan is gebruik gemaakt van een verkennend 
bodemonderzoek (projectcode 19024010, d.d. 24 mei 2019) om ter plaatse de 
milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem vast te stellen, zie Bijlage 2.

Bij het verkennende bodemonderzoek is de onderzoekslocatie beschouwd als onverdacht 
beschouwd. In totaal zijn er in het plangebied 6 boringen verricht. De hypothese "onverdachte 
locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele overschrijdingen van de achtergrond-, 
streef- en tussenwaarde zijn aangetoond. In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele 
zeer lichte en een matige verontreiniging aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke 
verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 van het verkennend 
bodemonderzoek in Bijlage 2. De ondergrond is niet verontreinigd. In de boven- en 
ondergrond zijn geen verhoogde bariumgehalten gemeten. In de ondergrond zijn 
roesthoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in 
de bodem. Hierdoor wordt ondanks de overschrijding van de tussenwaarde, het uitvoeren van 
nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.

Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik. 

4.5  Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
c.q. een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de 
geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten, voor zover deze 
geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein, wegen 
en/of spoorwegen.

Toets

Met de nieuwbouw van het bedrijfsgebouw wordt geen geluidgevoelig object gerealiseerd. 
Een nadere beschouwing ten aanzien van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 
industrielawaai is derhalve niet nodig. Overigens is ter plaatse ook geen sprake van een 
gezoneerd industrieterrein als bedoeld in de Wgh en zijn spoorwegen op zeer ruime afstand 
van het plangebied gelegen. 

4.6  Luchtkwaliteit

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal 
kaderrichtlijnen opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in 
hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet 
luchtkwaliteit. 

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

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

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de 
bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het 
begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). 
Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats. 
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In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds 
niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 
3% van de grenswaarden. 

Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit 
aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven 
en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn 
geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan 
weerszijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 
meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen 
deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

Toets

Ter plaatse van de Looweideweg 2 zullen de bedrijfsactiviteiten gecentraliseerd worden. De 
uitbreiding van het bedrijfsperceel en het realiseren van extra bebouwing zorgt voor het goed 
en volledig overdekt kunnen stallen van het huidige machinepark en een efficienter gebruik 
van bestaande bebouwing. Door de nieuwe bedrijfshal kunnen de externe opslaglocaties 
afgestoten worden zodat er een efficientere manier van werken en logistiek kan worden 
behaald. De verkeersbewegingen richting de andere af te stoten bedrijfslocaties zullen 
afnemen. In de toekomstige situatie hoeft namelijk niet telkens naar de externe locaties 
gereden te worden om materieel op te halen en weg te brengen, in totaliteit zullen daarom de 
verkeersbewegingen afnemen. De uitbreiding is immers niet rechtstreeks gekoppeld aan een 
uitbreiding van het materieel, maar juist aan het kunnen centraliseren van dit materieel en 
daarmee de bedrijfsactiviteiten. 

Om desondanks te kunnen toetsen aan de (in dit geval) worst case mogelijke toename van 
verkeer, worden de kencijfers verkeersgeneratie van het CROW (publicatie december 2018) 
gehanteerd. Volgens deze publicatie zorgt de categorie 'loods, opslag, transportbedrijf' (qua 
arbeidsintensiteit en bezoekersintensiteit vergelijkbaar met een loon- en grondverzetbedrijf) 
per 100 m2 bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) voor 3,9 tot 5,7 extra verkeersbewegingen. Op 
basis van 601 m2 extra bvo betekent dit een extra verkeersgeneratie van 25 tot 36 extra 
verkeersbewegingen per dag. Worst-case geschat is 50% van deze bewegingen vergelijkbaar 
met vrachtverkeer (zwaar materieel), hierbij onstaat het volgende beeld. 
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Figuur 4.2: worst case berekening bijdrage extra verkeer (bron: www.infomil.nl)

Ook met deze worst case aanname voor verkeersgeneratie blijft de bijdrage aan 
luchtverontreinigende ruimschoots ruim onder 3% van de grenswaarden (voor NO2 en PM10) 
op basis van de 'NIBM rekentool' (zie figuur 4.2). De bijdrage is dan ook 'niet in betekenende 
mate'. Vanuit het aspect luchtkwaliteit is het plan uitvoerbaar. 

4.7  Externe veiligheid

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan 
voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van 
gevaarlijke stoffen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en 
regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het daarbij om risicovolle 
bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke 
stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
de Regeling externe veiligheid (Revi); 
het Registratiebesluit externe veiligheid; 
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes en de 
Regeling Basisnet. Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van 
toepassing. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in 
hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een 
aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een 
kans per jaar dat een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een 
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 
inrichting en een ongewoon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof 
betrokken is.

In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar 
gebaseerd op een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als 
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direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de 
kans op verwonding of materiële schade zijn daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen 
harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het groepsrisico geldt geen norm maar 
slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht in geval van een 
toename van het groepsrisico.

Risicokaart 

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

Toets

Uit de inventarisatie blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen risico's op basis van de 
externe veiligheid zijn gelegen, derhalve geldt dat het plangebied:

zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel 
inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico 
nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen.

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

4.8  Water

Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in 
ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit 
(riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

Waterbeleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in 
een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. 
Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de SVIR en het Nationaal Waterplan (inclusief de 
stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening 
richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt 
in het Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de 
Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap 
Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen 
rekening moet worden gehouden. 
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde 
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van 
waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Waterbeheerplan 2016-2021 

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen 
nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder 
droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door 
hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet 
afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, dan 
bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het 
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Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het 
watersysteem.

Watertoetsproces

Op 18 april 2019 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 3. De 
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is 
toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de 
waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap 
Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

4.9  Ecologie

Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking 
tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de 
relatie van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door Europese richtlijnen 
(Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet natuurbescherming) en 
provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening). 

Toetsing 

Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000-gebied

Het plangebied is niet gelegen in een Natura 2000-gebied of gronden die behoren tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtstbijzijnde NNN-gebied (bestaande natuur) ligt op 
een afstand circa 1,3 km. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, 'Lemselermaten', is gelegen 
op meer dan 5 kilometer afstand.

Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatieve effecten 
op deze natura 2000- of Natuurnetwerk Nederland gebieden. 

Onderhavig plan zal gepaard gaan met de emissie van stikstof (NOx) welke een nadelig effect 
kan hebben op Natura 2000-gebieden. Door Natuurbank Overijssel is een AERIUS-berekening 
uitgevoerd (Natuurbank Overijssel, 9 oktober 2019, projectnummer 2197, versie 1.0). De 
berekening is opgenomen in Bijlage 4 bij deze toelichting. Uit de berekening blijkt dat de 
emissie leidt niet tot een meetbare depositie NOx (of NH3)  in Natura2000-gebied. De 
volledige bouw van  de  werktuigenberging  en  aanleg  van  erfverharding  leidt  niet  tot  een  
verslechtering  van  de milieukwaliteit van Natura 2000-gebied.   

Door uitvoering van de Aeriusberekening is aangetoond dat er geen verslechtering van de 
milieukwaliteit in Natura2000 plaats vindt. Ondanks het feit dat de PAS is vervallen, biedt het 
programma Aerius-culculator voldoende inzicht in het effect van de voorgenomen activiteiten 
op Natura2000 en is de uitkomst van de berekening m.b.v. Aerius-calculator geldig en 
toepasbaar.  

Er is geen nader onderzoek nodig in het kader van gebiedsbescherming en er hoeft geen 
ontheffing van de Omgevingsverordening Overijssel of Wet natuurbescherming aangevraagd 
te worden.

Soortenbescherming

De gronden waarop de uitbreiding van het bedrijfsperceel plaatsvindt worden in de huidige 
situatie slechts voor een klein deel agrarisch gebruikt. Deze gronden worden intensief 
beheerd en bewerkt, met bijbehorende grondbewerkingen en opbrengen van mest. Het 
overgrote deel van de bouwlocatie van de bedrijfshal bestaat reeds uit verhard 
bedrijfsperceel. Gelet op de terreingesteldheid van de gronden is het locatie ongeschikt voor 
beschermde flora en/of fauna. Op basis hiervan lijkt van aantasting van leefgebied voor 
beschermde flora en fauna geen sprake, daarnaast is de invloedsfeer van de voorgenomen 
ontwikkeling lokaal. Op basis van deze gegevens wordt nader onderzoek op basis van de Wet 
natuurbescherming niet noodzakelijk geacht. Een nadere beschrijving wordt gegeven in 
Bijlage 5.

Conclusie

De voorgenomen activiteit heeft geen nadelige effecten in het kader van de Wnb; dit geldt 
zowel voor gebiedsbescherming als soortenbescherming. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat 

 

bestemmingsplan Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld 

NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01   30



   

het aannemelijk is dat soorten met tijdelijke rust- en verblijfplaatsen gebruik kunnen maken 
van de directe omgeving. Advies is daarom om bij werkzaamheden in de periode van april tot 
en met september een visuele beoordeling uit te laten voeren door een deskundige.

4.10  Archeologie en Cultuurhistorie

Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als 
doel het archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar 
archeologische waarden voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er 
archeologische waarden aanwezig zijn dient er een archeologisch onderzoek uit te worden 
gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet 
1988. Een deel van de monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. 
Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar 
de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2021 in werking treedt. Tot die tijd 
blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 gelden als overgangsrecht binnen de 
Erfgoedwet.

Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord zijn verplicht rekening te houden met de archeologische relicten die in 
het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch 
vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 
vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te 
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen 
behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten. 

Archeologie

De gemeente Dinkelland beschikt over archeologiebeleid. De locatie is daarin gedeeltelijk 
aangemerkt als 'dekzandwelvingen en -vlakten'. De verwachting is middelmatig voor 
archeologische resten uit alle perioden. Een verhoogde kans is er op archeologische resten uit 
de Steentijd op de hoogste delen van dekzandwelvingen en op resten uit de Late 
Middeleeuwen langs randen van dekzandhoogten en ruggen met een plaggendek. 
Archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden groter dan 5.000 m2 bij 
bodemingrepen dieper dan 40 centimeter. Voor gebieden kleiner dan 5.000 m2 geldt een 
vrijstelling voor onderzoek.

De locatie is tevens gedeeltelijk aangemerkt als 'beekdalen en overige laagten'. De 
verwachting is laag voor archeologische resten uit alle perioden. Het betreft hoofdzakelijk 
archeologische resten die in verband staan met beekdalgebonden activiteiten, zoals bruggen, 
voordes, watermolens etc. en mogelijk archeologische resten, bijvoorbeeld afvaldumps, die in 
verband staan met bewoning op nabij gelegen, hoge gronden. Het beleidsadvies betreft 
vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij bodemingrepen dieper dan 40 cm.
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Figuur 4.3: uitsnede archeologische verwachtingenkaart (bron: gemeente Dinkelland)

Toets 

Archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden aangemerkt als 'dekzandwelvingen 
en -vlakten' groter dan 5000 m² bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner 
dan 5000m² geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek. Het plangebied is kleiner dan 
5000m² waardoor vrijstelling geldt voor archeologisch onderzoek. 

Cultuurhistorie

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het 
Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en 
cultuurhistorische aspecten. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in 
de Monumentenwet 1988 (die nog geldt als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet). Deze wet 
is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties. 

Toets

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er 
geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig zijn. Derhalve word geconcludeerd 
dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.

4.11  Verkeer / parkeren

Het erf wordt ontsloten via de Looweideweg welke aansluit op de Loodijk. Beide wegen 
betreffen erftoegangswegen met een snelheidslimiet van 60 km/u. De ontsluiting van het 
bedrijfsperceel zal in de nieuwe situatie niet veranderen. De Loodijk ontsluit ten zuiden van 
het plangebied op de Bornsestraat, de ontsluitingsweg voor Saasveld en omgeving. Het 
aantal verkeersbewegingingen zal vrijwel niet tot zeer beperkt toenemen. Door de 
ontwikkeling van de bedrijfshal zal het materieel op één locatie gestald worden waardoor de 
verkeersbewegingen zich beperken tot de Loodijk en de locatie waar arbeid verricht moet 
worden. De verkeersbewegingingen van en naar de opslaglocaties komen daarmee te 
vervallen. Dit heeft een positieve invloed op de afwikkeling van verkeer in de directe 
omgeving. 
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Het aspect 'verkeer' levert geen belemmeringen op voor dit plan. 

Het parkeren vindt plaats op het eigen perceel, waar voldoende ruimte is om in 
parkeerplaatsen te voorzien. Overeenkomstig de huidige situatie vormt de Looweideweg de 
hoofdlocatie voor Franken Volmerink. Personeel rijdt dan ook eerst naar de Looweideweg en 
verricht vanuit daaruit de werkzaamheden. De voorgenomen ontwikkeling betreft het creeëren 
van meer stallingsruimte. Het aantal benodigde parkeerplaatsen neemt niet toe daar de 
ontwikkeling niet toeziet op bedrijfsmatige ontwikkelingen die om meer parkeerplaatsen 
vraagt, zoals een aanzienlijk toename van bezoekers en personeel. Het aspect 'parkeren' 
levert derhalve geen belemmeringen op voor dit plan. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek

De in Hoofdstuk 2 beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een 
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het 
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van een 
toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende deel. Op de 
verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel weergegeven. De 
regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de 
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik 
van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De toelichting heeft zelf geen juridische 
bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de 
onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels 
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier 
hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de 
algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de systematiek is 
aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit houdt onder meer in dat 
het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt de opbouw, indeling en 
systematiek van de regels kort toegelicht. 

Inleidende regels

Begrippen

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

Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven 
wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de 
verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden.

Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

bestemmingsomschrijving: 

De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de 
aan de grond toegekende functies;

bouwregels:

In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels 
geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd. 
Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding 
(plankaart);

afwijken van de bouwregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de bouwregels 
ten aanzien van het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;

specifieke gebruiksregels:

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

afwijken van de gebruiksregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de 
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen;

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

In dit onderdeel wordt aangegeven waarvoor een omgevingsvergunning verplicht wordt 
gesteld met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden.

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel:

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld;

Algemene gebruiksregels:

Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in 
algemene zin;

Algemene afwijkingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te 
wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij 
toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;

Algemene procedureregels

Hier staat de procedure die van toepassing is op het stellen van nadere eisen ex artikel 3.6. 
lid 1 sub d van de Wet ruimtelijke ordening.

Overige regels:

Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van welstand en parkeren en er wordt de 
mogelijkheid geboden om nadere eisen aan aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing.

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan 
(of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd 
met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal 
opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich mee dat voor een dergelijk 
bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden verleend. Burgemeester en wethouders 
kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het 
overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond 
en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag 
eveneens worden voortgezet;

Slotregel: 

Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. 

5.2.2  Bestemmingen

Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals 
bouwregels, gebruiksregels en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de 
volgende bestemmingen in dit plan opgenomen:

Bestemmingen 

Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het 
bestemmingsplan 'Buitengebied 2010'. De bestemming 'Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf' heeft 
betrekking op bedrijvigheid zoals bijvoorbeeld loonwerkbedrijven of 
landbouwmechanisatiebedrijven. De bedrijven hebben een bouwperceel met 
bebouwingsmogelijkheden ten behoeve van de bedrijfsfunctie. 
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Bos - Natuur

De bestemming 'Bos - Natuur' betreft in dit plan de groenelementen rondom het 
bedrijfsperceel zoals de inpassing van de uitbreiding en de houtwallen die versterkt, hersteld 
of aangelegd worden. Deze gebieden worden in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving specifiek bestemd. Het behoud, herstel en ontwikkeling van de waarden van deze 
gebieden staat voorop.

Agrarisch - 1

Deze bestemming'is toegekend aan gronden die teruggebracht worden naar weide. De 
bestemming 'Agrarisch - 1' is onder meer bedoeld voor het agrarisch gebruik, 
groenvoorzieningen, bermen en beplanting en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
de natuurlijke en landschappelijke waarden van de gronden, hieronder wordt tevens verstaan 
het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen. Binnen deze bestemming 
mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde in de vorm van erf- en 
terreinafscheidingen en ten behoeve van waterhuishoudkundige voorzieningen worden 
gebouwd.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, 
eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de 
gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al 
dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet 
worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat 
de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of 
het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.

De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening van de 
aanvrager. Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van 
artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat 
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals 
gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 
geding zijn.

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

Provincie Overijssel

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 Bro heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te 
wijzen waarvoor geen vooroverleg is vereist. De provincie Overijssel heeft van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt en een zogenoemde 'Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke 
plannen' opgesteld. Hierin is opgenomen dat indien de gemeente over een eigen 
kwaliteitskader beschikt dat in lijn is met het Werkboek KGO en de Omgevingsvisie er geen 
vooroverleg gevoerd hoeft te worden. De provincie Overijssel biedt gemeenten de 
gelegenheid om een eigen beleidsinvulling te gegeven aan het KGO-beleid. De gemeente 
Dinkelland heeft hier gebruik van gemaakt en de beleidsnota "Gemeentelijk beleidskader 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)" vastgesteld. Deze beleidsnota is in lijn met het 
Werkboek KGO en de Omgevingsvisie, de provincie heeft dit bevestigd. De in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis van dit beleid. 
Geconstateerd wordt dat voorliggende ontwikkeling passend is binnen het gemeentelijke 
kwaliteitskader. Voor het overige worden geen provinciale belangen geraakt. Provinciaal 
vooroverleg is niet noodzakelijk.

Waterschap Vechtstromen
Op 18 april 2019 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap 
Vechtstromen. De conclusie van die digitale toets is dat het waterschap een positief advies 
geeft. Hiermee is voldaan aan het verplichte vooroverleg. 

7.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 22 november 2019 voor een periode van 
zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten 
aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging 
zijn geen zienswijzen binnengekomen. 
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan KGO
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1. Aanleiding
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Aan de Looweideweg 2 in Saasveld is loonbedrijf Franken Volmerink 
gevestigd. Het bedrijf voorziet in allerlei uiteenlopende werkzaamheden 
op het gebied van loon en grondverzet. Het bedrijf beschikt over een 
gevarieerd machinepark evenals een onderhoudswerkplaats. Door 
toenemende werkzaamheden en steeds groter wordende machines 
is de huidige hal onvoldoende groot. Steeds meer werktuigen en 
machines moeten buiten blijven staan. Daarnaast moeten vaak 
meerdere machines verplaatst worden om de juiste machine te kunnen 
gebruiken. Er is sprake van een ongewenste situatie. De buitenopslag 
geeft geen fraai beeld en door de vele machines is er binnen in de 
hal sprake van een onoverzichtelijke situatie. Er ontstaan daardoor 
onveilige situaties.

Het bedrijf wil daarom uitbreiden en heeft het voornemen om een 
nieuwe hal naast de bestaande hal te bouwen. Door de nieuwe 
hal kunnen de machines beter opgesteld worden. Er volgt dan een 
ordelijke opstelling waarmee ook de veiligheid aanzienlijk verbeterd 
kan worden. Ook de buitenopslag kan dan weggenomen worden 
waardoor er een fraaier beeld ontstaat. De voorgenomen ontwikkeling 
is dusdanig groot dat het bedrijf ook ruimte heeft om in de nabije 
toekomst verder door te groeien. 

De uitbreiding kan alleen tot stand komen door de regeling 
Kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO). Via deze regeling kan een 
ondernemer een uitbreiding aanvragen die naar aard en omvang 
passend is voor de locatie. Als tegenprestatie voor de uitbreiding dient 
de ondernemer te investeren in de ruimtelijke kwaliteit. 

De gemeente eist voor de locatie een landschappelijke inpassing. In 
dit document wordt daarom de landschappelijke inpassing uiteengezet 
door middel van een ruimtelijk kwaliteitsplan. Er wordt een beschrijving 
gegeven van de locatie en het omliggende landschap. Daarna worden 
het beleid en de uitgangspunten van de actoren in beeld gebracht. Dit 
vormt de basis voor de beschrijving van de nieuwe situatie, inclusief de 
landschappelijke inpassing en de investering die voldoet aan het beleid 
opgesteld door de gemeente Dinkelland.
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Locatie plangebied aan de Looweideweg (Bron: geo.overijssel.nl)

Situering bedrijf (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)

Locatie plangebied aan de Looweideweg (Bron: geo.overijssel.nl)
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Net als andere grote delen van Overijssel ligt het plangebied in een 
landschap dat is opgebouwd door dekzandvlakten met minimale 
hoogteverschillen. Dit is ontstaan in de laatste ijstijd waar zandruggen 
en beekdalen na verloop van tijd zijn geërodeerd. Hoogteverschillen 
waren grotendeels verdwenen en door de grootschalige ontginning 
van heide en de moderne landbouw is het landschap nog eens sterk 
geërodeerd. Het plangebied ligt in een landschap dat nagenoeg vlak is 
geworden. 

Jonge heideontginningslandschap/maten- en kampenlandschap
Het plangebied ligt in de samenkomst van het jonge heide 
ontginningslandschap, het matenlandschap en het kampenlandschap. 
Het gebied hangt tegen het beekdal aan van de Spikkersbeek, voorheen 
de Spriekersbeek. De gronden (“Looweiden”) waren relatief nat met 
minimale hoogteverschillen. De erven liggen overwegend aan de weg 
op de hogere delen van het gebied. Hoewel de planlocatie zelf nog erg 
jong is, is bewoning aan de Looweideweg al zichtbaar op kaarten van 
rond 1900. De heideontginning ligt met name noordelijk en ten oosten 
van het plangebied. Het kampenlandschap snijdt noordoostelijke de 
heideontginning in twee delen. Verder is het gebied aan te duiden als 
matenlandschap.

Het landschap
De samenkomst van de diverse landschappen levert een divers 
landschap op die aanvankelijk erg kleinschalig is geweest. Vanaf de 
jaren ‘30 veranderd het landschap ingrijpend waardoor het kleinschalige 
landschap in wordt geruild voor een landschap met een toenemend 
open karakter. In de huidige situatie zorgen een aantal landschappelijke 
dragers (veel al wegbeplanting) voor de herkenning van het landschap. 
Deze dragers behoeden het gebied enigszins voor een grootschalig 
karakter.

Nieuwe elementen
Nieuwe elementen kunnen bijdragen aan de herkenning van het 
landschap. Deze elementen moeten dan wel met name aan de 
randen aangelegd worden. Elementen kunnen een bijdrage leveren 
aan het terug brengen van de kleinschaligheid, maar door de huidige 
ontwikkeling in de landbouw zal dat een moeilijke opgave zijn. Belangrijk 
is dat de bestaande elementen behouden blijven.
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Verandering landschap rondom planlocatie rond 1905, 1935 en 1965. (Bron: topotijdreis.nl)
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Erfopzet
Het erf aan de Looweideweg (E) is pas laat ontstaan en kent geen 
opzet met cultuurhistorische waarden. De schuur (A) is in het verleden 
gebouwd, maar heeft geen verbinding of relatie met het omliggende 
landschap. Het terrein bestaat grotendeels uit verharding (B) waar 
sprake is van buitenopslag. De uitbreiding van het bedrijf met een 
tweede schuur (locatie C) moet voor een fraaier beeld zorgen. De 
schuur is aan de achterzijde enigszins ingepast (D), maar voor de rest 
is er feitelijk geen sprake van een landschappelijke inpassing. Rondom 
zijn er wel enkele landschappelijke dragers (F) die zorgen voor de 
herkenning van het gebied.
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Situering bedrijf (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.1 Omgevingsvisie Overijssel

Het provinciaal beleid van Overijssel is verwoord en vastgelegd 
in meerdere plannen. De belangrijkste is de Omgevingsvisie 2017 
welke is vastgesteld op 12 april 2017. In de visie bakent de provincie 
af wat zij voor de fysieke leefomgeving in Overijssel van provinciaal 
belang vinden. De Omgevingsvisie Overijssel is dé provinciale visie 
voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. In de visie worden 
onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en 
vervoer, ondergrond en natuur bekeken in samenhang met een 
duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Het beleid staat 
primair in dienst van de sociaaleconomische ontwikkeling van 
Overijssel om het toekomstbestendig te houden. 

Rode draden en beleidsambities
De opgaven en kansen zijn vertaald in centrale beleidsambities 
en negen beleidsthema’s. Deze worden benaderd vanuit de rode 
draden duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit 
waarvoor thema overstijgende kwaliteitsambities zijn geformuleerd. 
Vanuit het uitvoeringsmodel (of, waar en hoe) worden generieke 
beleidskeuzes, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken 
beschreven.

Generieke beleidskeuzes:
Deze keuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of Provincie. Het zijn 
keuzes die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. Vooral reserveringen voor integraliteit, toekomstbestendigheid, 
concentratiebeleid, ruimtegebruik, waterveiligheid, externe 
veiligheid, LOG gebieden en begrenzingen als Nationale 
Landschappen, NNN-gebieden (natuurnetwerk Nederland) en de 

EHS zijn voorbeelden van generieke beleidskeuzes. Daarnaast zijn 
er gebied specifieke beleidskeuzes. De beleidskeuzes hebben geen 
invloed op de voorgenomen ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectieven:
In de visie zijn drie ontwikkelingsperspectieven voor de groene 
omgeving en drie voor de stedelijke omgeving. Deze perspectieven 
schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van 
functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities 
leidend zijn.  Het plangebied is aangemerkt als “Mixlandschap met 
landbouw, natuur, water en wonen als goede buren”. Dat betekent 
dat diverse functies verweven moeten worden. Het belangrijkste 
landgebruik blijft melkveehouderij en akkerbouw, maar aan de 
andere kant is er ruimte voor landschap, natuur, milieubescherming, 
cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. In elk 
geval staat de ambitie, “voortbouwen op kenmerkende structuren 
van de agrarische cultuurlandschappen”, voorop. De voorgenomen 
ontwikkeling past bij de gestelde ambitie indien de kenmerken 
waar mogelijk behouden blijven.

Gebiedskenmerken
Tenslotte wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de 
gebiedskenmerken. Er zijn vier lagen te onderscheiden (natuurlijke 
laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en de 
laag van de beleving). 
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De locatie is aangeduid als groen wat betekent: “Wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap”. (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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Er gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Er staat omschreven in een catalogus 
gebiedskenmerken welke kenmerken diverse gebieden hebben en 
hoe een ontwikkeling invulling dient te krijgen. De gebiedskenmerken 
zijn richtinggevend op aspecten als landschap, infrastructuur, milieu, 
bodem en cultuurhistorie. De stedelijke laag en de laag van de 
beleving zijn niet opgenomen; deze zijn niet relevant wat betreft de 
voorgenomen ontwikkeling.

Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is aanvankelijk ontstaan zonder toedoen van 
de mens door onder andere invloeden van abiotische processen 
als de ijstijden, de wind en water. Zoals grote delen van Overijssel 
bestond ook het plangebied uit dekzandvlakten met beperkte 
reliëfverschillen. In de jaren zijn de hoogteverschillen onder andere 
door zandverstuivingen, het ontginnen van de heidecomplexen en 
de ontwikkeling in de landbouw nagenoeg verdwenen. Het gebied 
rondom de uitbreiding is nagenoeg vlak geworden.

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat 
er een (agrarisch) cultuurlandschap. De mens heeft de heide 
ontgonnen om meer ruimte voor de landbouw te realiseren. Dit 
gebeurde na de opkomst van kunstmest. Het plangebied ligt in 
de samenkomst van het jonge heideontginningslandschap, het 
matenlandschap en het kampenlandschap. Tijdens het in gebruik 
nemen van de landschappen heeft men nooit nagedacht over de 
schoonheid van het landschap. Nu waarderen wij juist de ingrepen 
die destijds plaats hebben gevonden. Het ontginningslandschap 

is in dit geval een halfopen landschap met rationele regelmatige 
blokverkaveling. Het matenlandschap en het kampenlandschap 
hebben een meer onregelmatig patroon en waren van oorsprong erg 
kleinschalig. Ontwikkelingen in de landbouw hebben onherstelbare 
gevolgen gehad voor het landschap. Het landschap is nog te 
herkennen, maar wel aanzienlijk grootschaliger geworden. De 
voorgenomen ontwikkeling is mogelijk als de bestaande indeling van 
het landschap wordt gerespecteerd. Er moet met name aandacht 
zijn voor behoud van landschapselementen.

3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO)

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijk de 
uitwerking van de omgevingsvisie opgepakt. Bij elke ontwikkeling 
dient de aantasting van de landschappelijke en ecologische waarden 
gecompenseerd te worden. Bij een grootschalige ontwikkeling dient 
men naast een basisinspanning en een extra investering aan te bieden. 
Men onderscheidt een aantal stappen:

- Wat is de omvang van de ontwikkeling;
- Welke locatie wordt er voorgesteld voor de elementen;
- Maken de gronden deel uit van bepaalde natuurwaarden;
- Welk landschapstype en bouwstenen zijn van toepassing;
-  Welke ambities en streefbeeld moet er nagestreefd worden;
- Waar en hoe kunnen wij daaraan voldoen?

In dat proces wordt er, net als bij de omgevingsvisie gekeken naar vier 
lagen; de natuurlijke, de agrarische, de stedelijke en de laag van de be-
leving. De kwaliteitsimpuls moeten zonder meer bijdrage leveren aan 
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(Links) Natuurlijke laag; het plangebied is omschreven als “dekzandvlakte en ruggen”. (Rechts) Laag van Cultuurlandschap; plangebied is omschreven als 
“jonge heide- en broekontginningslandschap” tegen het “matenlandschap” en het “oude hoevenlandschap” aan. (Bron: overijssel.tercera.nl)
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een stevig en robuust landschappelijk raamwerk. Onder andere kun-
nen de verdwenen kenmerken terug worden gebracht. Het volgende 
uit het KiGO is van toepassing op de uitbreiding van het bouwblok:

‘‘Bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwblok waarbij meer dan
500m3 bebouwing wordt toegevoegd, geldt op basis van de regels 
van het bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, 
de noodzaak tot landschappelijke inpassing. Zodra sprake is van een 
grootschalige ontwikkeling, geldt een meer gebiedsgerichte benade-
ring. Indien er een bestemmingsplanprocedure genoodzaakt is, wordt 
een ontwikkeling gezien als grootschalig. De Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving is dan van toepassing, náást de basisinspanning. Dat geldt 
voor nieuwe functies en grootschalige uitbreiding van bestaande func-
ties in het buitengebied.’’

Om de bijdrage KGO te bepalen is er een berekening opgesteld. In dit 
geval vindt er een vergroting plaats van het bestaande bouwvlak. De 
totale oppervlakte van de uitbreiding bedraagt (netto) 377,6 m2. Dit is 
tot stand gekomen door de bestaande bestemming (2945,74 m2) in 
mindering te brengen op de nieuwe bestemming (3323,34 m2). Zie 
rechterpagina voor een nadere detaillering. Er is sprake van ruimte-
gebrek en ook vindt de uitbreiding plaats om logistieke redenen. De 
ruime opzet is nodig voor de veiligheid intern. Daarom kan gebruik 
worden gemaakt van de maatwerkclausule waarmee 15% van de 
investering in mindering kan worden gebracht.

Daarnaast wordt het bouwwerk gedeeltelijk binnen de bestaande 
bestemming gebouwd. Hiervoor moet een bijdrage KGO worden 
berekend. Deze ontstaat door 25% van de bouwkosten op te voeren. 
In dit geval wordt er 290,56 m2 binnen de bestaande bestemming ge-

bouwd. Op basis van het bestemmingsplan mag er nog 124 m2 wor-
den gebouwd. Voor 166,56 m2 (290,56 - 124) geldt dat de bouwkosten 
per m3 berekend moeten worden. Met een gemiddelde bouwhoogte 
van 6,5 meter is er sprake van een inhoud van 1082,63 m3. Op basis 
van het beleid kan worden gerekend met € 20,- per m3. Totaal moet op 
basis van 25% van de bouwkosten (25% van € 21.652,68) € 5.413,17 
worden geïnvesteerd. 

Onderdeel van de basisinpassing is de aanleg (versterking) van land-
schapselementen. Er is sprake van landschapselementen die de be-
stemming bos/natuur moet krijgen om de inpassing te kunnen borgen. 
Deze afwaarderingen kunnen in mindering worden gebracht. De totale 
oppervlakte daarvoor bedraagt 1314,25 m2. Er kan € 5.256,98 in min-
dering worden gebracht. De totale investering komt daarom neer op € 
16.204,37. 

Daarnaast kunnen de kosten voor het KGO plan (met een maximum 
van 10%) worden afgetrokken, evenals de kosten voor het kwaliteits-
team. Omdat het 2 bezoekmomenten betreft is dat € 500,--. De bij-
drage voor een investering in de ruimtelijke kwaliteit bedraagt daardoor 
€ 14.083,93. 

Direct nabij het bedrijf wordt een nieuwe houtsingel aangelegd, naast 
de basisinspanning. De geraamde kosten hiervoor zijn € 4.267,10, zie 
pagina 25. De initiatiefnemer maakt daarnaast gebruik van de mogelijk-
heid om een (rest)bedrag in het groenfonds van de gemeente Dinkel-
land te storten. Daar worden de volgende voorwaarden aan gekoppeld:

- 20% van het totaalbedrag (€ 2.816,79) blijft twee jaar lang 
 beschikbaar voor de ontwikkeling van de nieuwe 
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 multifunctionele accommodatie (MFA) waar Saasveld mee  
 bezig is. De gelden kunnen ingezet worden om de MFA te 
 kunnen bouwen. De MFA kan een verzoek voor uitbetaling bij 
 de gemeente indienen. De gemeente toetst vervolgens de 
 aanvraag en de dan ingediende plannen. Als de 20% voor 
 maatschappelijk rood (MFA) of de investering voor ‘t Stift niet 
 binnen twee jaar na vaststelling van het bestemmingsplan 
 wordt gebruikt dan komt het geld vrij voor ruimtelijke 
 initiatieven binnen de gehele gemeente Dinkelland 
 (gemeentelijk groenfonds). 

Het restbedrag (€ 7.000,05) wordt benut om een bijdrage te leveren 
aan het herstel en behoud van ‘t Stift. Daarvoor worden in overleg met 
de gemeente concrete plannen gemaakt. Als blijkt dat het geld niet 
nodig is of gedeeltelijk nodig is dan kan het benut worden door de 
gemeente voor andere initiatieven in de gemeente Dinkelland. 

3.3 Casco benadering Noordoost Twente

De gemeente Dinkelland hanteert, vooral ter bescherming van het 
bestaande landschap, het casco beleid. Door het casco beleid is het 
mogelijk om via een kaart te achterhalen of een ontwikkeling wel of 
niet in strijd is met elementen welke tot de casco behoren. Elementen 
als onderdeel uitmakend van de Casco zijn in principe niet te verwijde-
ren. Bestaande casco elementen worden niet verplaatst of gewijzigd. 
De ontwikkeling past daarom binnen het gestelde beleid.
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Fragment van de Cascokaart behorende bij de Casco benadering NOT. 
(Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)
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Voor de beoogde ontwikkeling zijn een aantal uitgangspunten

Uitgangspunten opdrachtgever:

- Het vergroten van de bestemming met 377,6 m2.

Uitgangspunten gemeente Dinkelland:

- Het landschappelijk inpassen van het bedrijf.
- Ontwikkeling conform KGO en Casco beleid.
- Het opstellen van een ruimtelijke kwaliteitsplan.

Uitgangspunten provincie Overijssel:

- Ontwikkeling conform Omgevingsvisie en Omgevingsverordening   
  Overijssel.
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Het bedrijf aan de Looweideweg bestaat uit één hal (A). Het bedrijf 
is voornemens om uit te breiden met een nieuwe hal (B). In de 
huidige situatie is er onvoldoende ruimte waardoor er sprake is van 
onveilige situaties. Materieel moet soms verzet worden om de juiste 
machine mee te kunnen krijgen. Door ruimtegebrek is er ook sprake 
van buitenopslag wat een minder fraai beeld tot gevolg heeft. De 
nieuwe uitbreiding komt in het verlengde van de bestaande hal. 
Alleen op die manier kan materieel overzichtelijk en veilig weggezet 
worden. 

Een bestaande boom (F) moet geveld worden om daarmee 
voldoende (keer)mogelijkheden voor de machines te houden. De 
achterzijde van het bedrijf wordt stevig ingepast door de aanplant 
van inheems bosplantsoen (D). De inpassing verzacht het beeld 
vanuit noordwestelijke zijde. Bij de nieuwe uitbreiding is nauwkeurig 
gelet op de landschappelijke kwaliteit vanuit de Loodijk. Door de 
ontwikkelen van meerdere ondernemers is het belangrijk dat de 
uitbreiding niet voorbij de bestaande landschapsstructuur komt 
(G). Aan de noordzijde is er sprake van een beekdal, hetgeen 
een planologische grens heeft gekregen waar de uitbreiding 
geen onderdeel vanuit mag maken (H). Om te voorkomen dat 
de bedrijfshal een schuine hoek krijgt, doorkruist de nieuwe hal 
minimaal deze planologische grens. Hetgeen heeft geen gevolgen 
voor de ruimtelijke kwaliteit. 

Het grootste gedeelte rondom het plangebied blijft ongeroerd. Wel 
wil de initiatiefnemer graag een houtsingel aanplanten, parallel 
aan de Spikkersweg om een bijdrage te kunnen leveren aan de 
herkenning van het landschap en om het bedrijf ook vanuit noordelijke 
zijde beter in te passen (P). De nieuwe houtsingel versterkt het 
bestaande element en kan als passend worden beoordeeld. Op 

kaartbeelden aan het begin van de voorgaande eeuw wordt duidelijk 
dat de Spikkersweg altijd beplant is geweest met houtsingels of 
houtwallen. 

Met voorgenoemde voldoet het plan aan de gestelde eisen voor de 
inpassing ervan. Op pagina 24 zijn de voorgenomen maatregelen 
uitgeschreven. 
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Fragment uit algeheel plan. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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A: Bestaande loods.
B: Nieuw te bouwen loods.
C: Erfverharding, deels nieuw aan te leggen.
D: Gedeeltelijk nieuw aan te leggen houtsingel ter 
 inpassing van de uitbreiding. De houtsingel 
 krijgt een 4 rijige aanplant met een 
 plantafstand van 1,5 meter tussen de rijen en 1 
 meter in de rij. De totale aanplant bedraagt 340 
 stuks en bestaat uit zomereik, berk, hazelaar, 
 lijsterbes-, Gelderse roos en inlandse vogelkers.  
 De maatvoering is (hoogte in centimeters).
E: Aan te planten lindebomen voor de inpassing 
 van het erf. Er wordt voor linde gekozen voor de 
 diversiteit. De maatvoering is 12-14 
 (stamomtrek in centimeters) en elke boom is 
 voorzien van twee boompalen.
F: Te vellen boom.
G: Zichtlijn (landschappelijk). Deze lijn dient in 
 principe niet overschreden te worden met de 
 uitbreiding.
H: Planologische grens beekdal. Deze lijn dient in 
 principe niet overschreden te worden met de 
 uitbreiding.
I: Bestaande houtopstanden rondom plangebied.
J: Gronden in agrarisch gebruik.
K: Nieuwe inpassing naastgelegen plan (KGO).
L: Uitbreiding naastgelegen plan (KGO).
M: Loodijk.
N: Looweideweg.
O: Berm/ruigte/gras.
P: Aan te planten houtsingel ter versterking van 
 de herkenning van het landschap. De breedte 
 wordt 8 meter van raster tot raster. Er worden 
 5 plantrijen aangebracht met een plantafstand 
 van 1,5 meter in en tussen de rijen. De totale 
 aanplant bestaat uit 200 stuks bosplantsoen in 
 de maat 80-100 (hoogte in centimeters) en 10 
 boomvormers in de maat 14-16 (stamomtrek in 
 centimeters). Het bosplantsoen bestaat uit 
 hazelaar, els, zomereik, lijsterbes en Gelderse 
 roos. De bomen bestaan uit zomereik, els en 
 linde.
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De landschappelijke ingrepen betreffen een tweetal inpassingen. 
De basisinspanning om de nieuwe hal landschappelijk in te passen 
is wel opgenomen, maar mag niet in mindering worden gebracht 
van het bedrag dat investeert moet worden. Dat geldt wel voor de 
houtsingel ten noorden van het bedrijf.

Aanplant D

Gedeeltelijk nieuw aan te leggen houtsingel ter inpassing van 
de uitbreiding. De houtsingel krijgt een 4 rijige aanplant met een 
plantafstand van 1,5 meter tussen de rijen en 1 meter in de rij. 
De totale aanplant bedraagt 340 stuks en bestaat uit zomereik, 
berk, hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos en inlandse vogelkers. De 
plantmaat is 80-100 (hoogte in centimeters).

Aanplant E

Het aanplanten van 2 lindebomen in de maat 12-14 (stamomtrek in 
centimeters) voor de inpassing van het erf. De bomen worden elk 
voorzien van twee boompalen. 

Aanplant P

Nieuw aan te leggen houtsingel ter inpassing van de uitbreiding 
en de versterking van het landschap. De houtsingel krijgt een 5 
rijige aanplant met een plantafstand van 1,5 meter tussen de rijen 
en 1,5 meter in de rij. De totale aanplant bedraagt 200 stuks en 
bestaat uit zomereik, els, hazelaar, lijsterbes en Gelderse roos. De 
plantmaat is 80-100 (hoogte in centimeters). Daarnaast worden 10 

bomen verdeeld aangebracht. De soort bestaat uit zomereik, els of 
linde. De maat is 14-16 (stamomtrek in centimeters) en elke boom 
is voorzien van twee boompalen.
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Berekening maatregelen als zijnde KGO. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem op een 
terreindeel aan de Looweideweg 2 in Saasveld door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande uitbreiding van het bedrijfsperceel. Het 
bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve 
van de nieuwbouw van een loods. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
locatie als onverdacht kan worden beschouwd. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch  
  vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in mei 2019 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 
en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu 
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Looweideweg 2, op circa 900 ten noordwesten van de 
bebouwde kom van Saasveld. Het centrale punt binnen het te onderzoeken terreindeel heeft de 
RD-coördinaten x = 250.710 en y = 484.133. Het terrein is kadastraal bekend als gemeente 
Weerselo, sectie T, nummer 174 (ged.). De Looweideweg is ten oosten van de onderzoeks-
locatie gelegen.  
 
Bebouwing en verharding 
Binnen de locatie bevindt zich Loonbedrijf Frank Volmerink met een loods. Aan de zuidzijde van 
de loods is een tank-/wasplaats met vloeistofdichte voorziening aanwezig. Aan de oostzijde van 
de loods is een dieseltank aanwezig. De onderzoekslocatie is onbebouwd en deels verhard met 
freesasfalt. Het onverharde deel is momenteel in gebruik als akker en weiland.  
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van de bestemmingsplanwijziging dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de 
bodemkwaliteit op het te onderzoeken terreindeel. De onderzoekslocatie is onbebouwd en 
deels verhard. De onderzoekslocatie omvat circa 600 m².  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan opgenomen. 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de 
heer M. ter Horst van Ad Fontem), bij de heer Franken Volmerink (loonbedrijf) en de gemeente 
Dinkelland. De volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige bestemming. 
- Voor zover bekend is er op het te bebouwen terreindeel nooit sprake geweest van opslag in 

tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. Aan de zuidzijde van de 
loods is een tank-/wasplaats en aan de oostzijde is een dieseltank aanwezig. 

- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor 
werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. Op de huidige 
verharding met freesasfalt worden landbouwwerktuigen gestald.  

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet eerder bebouwd geweest. 
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 

Er bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast 
of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg. 

- Op de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel is weergegeven dat er een kleine 
kans is op aanwezigheid van asbest in de bodem. 

- Er is geen bodemonderzoek van de locatie of binnen een straal van 50 meter bekend. 
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich circa 16 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort  
  tot de formatie van Twente. Deze laag is 10 meter dik. Het doorlatend vermogen is minder dan 
  250 m²/dag. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich ongeveer 1.0 meter onder het maaiveld. Het freatische 
  grondwater stroomt in westnoordwestelijke richting. 
- De Spikkersbeek stroomt op circa 75 meter ten noorden van de onderzoekslocatie. 
- Er bevindt zich geen waterwingebied of omvangrijk oppervlaktewater in de directe omgeving 
  van het terrein, waarvan invloed wordt verwacht op de lokale stand en stromingsrichting van 
  het freatische grondwater. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch  
  vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN 5740 niet lijn-vormige locatie (ONV-NL) wordt voor de locatie gebruikt. Deze 
hypothese gaat ervan uit dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden 
gemeten.  
 
In de norm NEN 5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch 
veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De gekozen 
onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit 
ten behoeve van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of 
eigendomsoverdracht.  
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot 
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal 
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem.  
 
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de boringen die 
puinhoudend zijn, tot 0.5 meter diepte, conform NEN 5707 vervangen door inspectiegaten. 
Aangezien puinhoudende grond per definitie asbestverdacht is dient in voorkomende gevallen 
asbestonderzoek plaats te vinden.  
 
Eventuele funderingslagen vallen buiten de scope van dit onderzoek. Het opgeboorde materiaal 
wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. In geval er sprake 
is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 5897 van toepassing, 
“Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat” NNI 
Delft, augustus 2015. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch  
  materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel  wordt  
  verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware  
  fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100   
  mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg droge  
  stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 
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- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 600 m² worden 6 boringen verricht, waarvan 
4 tot 0.50 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor het meten van het 
grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één diepe boring overeenkomstig 
NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis. 
 
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. 
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Eventuele asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins ACMAA Testing, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 2 mengmonsters 
samengesteld en er wordt 1 grondwatermonster genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 1 is 
weergegeven welke analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organische stof, lutum en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 mei 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
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3.5 Toetsing asbestanalyses 
 
Eventuele resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest 
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is 
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 
4.4 worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in mei 2019 uitgevoerd door de heer J. Hartman, een veldwerker 
conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/07) en de heer  
N. Pepping.  
 
Er zijn op 8 mei 2019, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 6 grondboringen verricht 
met behulp van een Edelmanboor. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de 
situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van gras en 
asfaltgranulaat, niet goed geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve 
maaiveldinspectie. Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn 
opgemerkt. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen 
neerslag). Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op 
het maaiveld. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: in de bovengrond is 
matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin zand met resten wortels aangetroffen. In de 
ondergrond is matig fijn, zwak siltig, grijs geel zand aangetroffen. In de ondergrond zijn 
roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. 
Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen in de bodem. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven.  
 

Tabel 2: Samenstelling mengmonsters. 

 Mengmonster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

BG 
1, 2, 3 en 5 

4 en 6 
0 - 0.5 

0.25 - 0.5 
Standaard 

pakket 

OG 
1 
1 
2 

0.5 - 0.75 
0.75 - 1.1 
1.0 - 1.5 

Standaard 
pakket 
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Boring 1 is doorgezet tot circa 2.40 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter 
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met 
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een 
filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van 
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het 
oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
Op 15 mei 2019 is het grondwater uit peilbuis 1 bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren 
heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min).  
Er is op toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is 
gedaald en dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt 
(bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens 
staan weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

1 1.40 - 2.40 0.90 7 1070 7 Goed 

 
 
De waarde voor de pH en troebelheid worden als normaal beschouwd. De EC wordt licht 
verhoogd geacht. 
 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden.  
 
In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele verontreinigingen aangetoond. Deze zijn 
weergegeven in tabel 4. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
Tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg d.s of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond Minerale olie 57 203.6 * 190 5000 

Grondwater (PB 1) Barium 
Zink 

400 
79 

400 ** 
79 * 

50 
65 

625 
800 

1  AW2000 
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In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - Minerale olie 
Het zeer licht verhoogde minerale olie-gehalte is op basis van de beschikbare gegevens niet 
direct verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van 
een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Grondwater - Barium en zink 
In het grondwater is een zeer licht verhoogde concentratie zink aangetroffen en een matig 
verhoogde concentratie barium.  
Het zeer licht verhoogde zinkgehalte in het grondwater is mogelijk te wijten aan een plaatselijk 
(natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn roesthoudende lagen 
waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Aangezien 
de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
 
Het matig verhoogde bariumgehalte is van nature aanwezig. Formeel gezien dient verder 
aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden om de omvang van de matige verontreiniging met 
barium in het grondwater te bepalen. Er zijn naar onze mening een aantal redenen om af te 
zien van een nader onderzoek: 
- De (onderzoeks)locatie is niet verdacht voor de aanwezigheid van barium en er is geen bron  
  aanwijsbaar voor het matig verhoogde bariumgehalte; 
- In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde bariumgehalten gemeten; 
- In de ondergrond zijn roesthoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke 
  aanwezigheid van metalen in de bodem.  
- Het is bekend uit diverse risico-analyses dat er bij huidig gebruik geen sprake is van 
  blootstellingsrisico’s. Er zijn mogelijk wel (humane) risico’s aanwezig, wanneer het freatische 
  grondwater gebruikt wordt als drinkwater (voor vee) of voor de besproeiing van gewassen 
  in een moestuin. Deze risico’s worden gering geacht bij de vastgestelde gehalten. Gebruik  
  van het freatisch grondwater wordt echter afgeraden om enig risico uit te sluiten.  
 
Op basis van deze overwegingen wordt gesteld dat het bariumgehalte in het grondwater is toe 
te schrijven aan een plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. Naar onze mening is 
het dan ook niet noodzakelijk om over te gaan tot een nader onderzoek. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Ad Fontem is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op 
een terreindeel ter grootte van circa 600 m² aan de Looweideweg 2 in Saasveld. De 
onderzoekslocatie is onbebouwd en deels verhard (freesasfalt). Aanleiding voor het 
bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de 
nieuwbouw van een loods. Het onderzochte terreindeel is beschouwd als niet verdacht. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 6 boringen verricht, waarvan er 1 is afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de 
bovengrond bestaat uit matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin zand met resten 
wortels. In de ondergrond is matig fijn, zwak siltig, grijs geel zand aangetroffen. In de 
ondergrond zijn roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen 
waargenomen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen 
in de bodem. Het freatische grondwater is in peilbuis 1 aangetroffen op 0.90 meter min 
maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond is zeer licht verontreinigd met minerale olie; 
- de ondergrond is niet verontreinigd; 
- het grondwater is zeer licht verontreinigd met zink en matig verontreinigd met barium. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrond-, streef- en tussenwaarde zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele zeer lichte en een matige verontreiniging 
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4. De ondergrond is niet verontreinigd. In de boven- en ondergrond zijn 
geen verhoogde bariumgehalten gemeten. In de ondergrond zijn roesthoudende lagen 
waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Hierdoor 
wordt ondanks de overschrijding van de tussenwaarde, het uitvoeren van nader onderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik. 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
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Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie 

Landschapsontwerp toekomstige situatie 
Boorplan verkennend bodemonderzoek, Kruse Milieu BV, mei 2019 
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Topografische kaart 
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Bijlage: I Kaartblad: 28 H 

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

 

Looweideweg 2 
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Looweideweg 2
7597 LZ  Saasveld

Verkennend bodemonderzoek

:  19024010
:  1:250 (A3-formaat)
:  Mei 2019

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JL

Ad Fontem

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Toekomstige loods

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Loow eidew eg 2  - Saasveld
projectcode 1 9 0 2 4 0 1 0

datum 2 4 -0 5 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 2

1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
zand

-50

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

-75

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, sporen roest

-110

-210

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

-210

-240

zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, donker 
grijs

1

2

3

1

140

240240

40

90

2 akker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
wortels, sporen zand

-100

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
wortels, sporen zand

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

1

4 asfalt , m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen 
wortels

freesasfalt  als verharding

1

5 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
wortels, sporen zand

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

1

6 asfalt , m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 5 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen 
wortels

freesasfalt  als verharding

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 10-May-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-May-2019

Looweideweg 2 - Saasveld

19024010
2019067861/1Certificaatnummer/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: 2015 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).



Looweideweg 2 - Saasveld

1 2

Jan Hartman 1/2

19024010

Analysecertificaat

10-May-2019/13:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019067861/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.4% (m/m) 86.1Droge stof

S 2.8% (m/m) ds <0.7Organische stof

97.0% (m/m) ds 99.5Gloeirest

S 2.5% (m/m) ds 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

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

S 6.5mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

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

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

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

S 15mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 24mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds 6.2Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 5.5Minerale olie (C16-C21)

27mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds 5.3Minerale olie (C30-C35)

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

S 57mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

BG

OG 10712408

10712407

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: 2015 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

08-May-2019

08-May-2019

M: MCERTS erkend



Looweideweg 2 - Saasveld

1 2

Jan Hartman 2/2

19024010

Analysecertificaat

10-May-2019/13:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-May-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019067861/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.069mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S 0.052mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)

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

1

2

BG

OG 10712408

10712407

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: 2015 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

08-May-2019

08-May-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019067861/1

Pagina 1/1

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

 10712407 1  0  50 0537434675 BG

 10712407 4  25  50 0537434679 BG

 10712407 6  25  50 0537434894 BG

 10712407 3  0  50 0537434901 BG

 10712407 2  0  50 0537434902 BG

 10712407 5  0  50 0537434909 BG

 10712408 1  50  75 0537434671 OG

 10712408 1  75  110 0537434670 OG

 10712408 2  100  150 0537434668 OG

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: 2015 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 2019067861/1

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: 2015 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 2019067861/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

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)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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: 2015 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



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10712407
Certificate no.: 2019067861
Sample description.: BG
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19024010

Looweideweg 2 - Saasveld

08-05-2019

Jan Hartman

2019067861

08-05-2019

10-05-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,8

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 85,4 85,4

% (m/m) ds 2,8 2,8

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds <20 51,06 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2307 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,5 12,87 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0495 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,84 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 15 23,06 - 10 50 290 530

mg/kg ds 24 54,46 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,5

mg/kg ds <5,0 12,5

mg/kg ds <5,0 12,5

mg/kg ds 27 96,43

mg/kg ds 15 53,57

mg/kg ds <6,0 15

mg/kg ds 57 203,6 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0049 0,0175 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,069 0,069

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,4 0,401 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10712407

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19024010

Looweideweg 2 - Saasveld

08-05-2019

Jan Hartman

2019067861

08-05-2019

10-05-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 86,1 86,1

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds <20 51,06 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2392 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,119 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,84 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,92 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,4 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds 6,2 31

mg/kg ds 5,5 27,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,3 26,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10712408

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-May-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-May-2019

Looweideweg 2 - Saasveld

19024010
2019072082/1Certificaatnummer/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: 2015 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).



Looweideweg 2 - Saasveld

1

Riemer Veltmaat 1/2

19024010

Analysecertificaat

17-May-2019/16:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-May-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019072082/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 400µg/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 3.7µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 79µg/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 Peilbuis 1 10726299

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: 2015 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

15-May-2019

M: MCERTS erkend



Looweideweg 2 - Saasveld

1

Riemer Veltmaat 2/2

19024010

Analysecertificaat

17-May-2019/16:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-May-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019072082/1Certificaatnummer/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)

1 Peilbuis 1 10726299

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: 2015 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

15-May-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019072082/1

Pagina 1/1

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

 10726299 1  140  240 0691921586 Peilbuis 1

 10726299 1  140  240 0800836912 Peilbuis 1

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: 2015 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 2019072082/1

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: 2015 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 2019072082/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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 3110-3  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 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.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 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



19024010

Looweideweg 2 - Saasveld

15-05-2019

Riemer Veltmaat

2019072082

15-05-2019

17-05-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 400 400 ** 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 3,7 3,7 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 79 79 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10726299

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 
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-
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Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)
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1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam
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Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2006. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB's Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK's Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
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datum 18-4-2019
dossiercode    20190418-63-20387

Geachte heer/mevrouw A.Veenendaal,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan 16JA116 Looweideweg 2 Saasveld.

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese
Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die
bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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1 Aanleiding  
 
1.1 Aanleiding  
Er zijn concrete plannen voor uitbreiding van het bedrijfsterrein van Loonbedrijf Franken Volmerink te 
Saasveld. Het voornemen is om het bedrijfsperceel te vergroten en om een bestaande werktuigberging te 
vergroten. Als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen wordt stikstof en mogelijk ammoniak 
uitgestoten, zoals bij de verbranding van fossiele brandstof, welke kan neerslaan in kwetsbare natuur. De 
initiatiefnemer heeft Natuurbank Overijssel gevraagd om de effecten van deze emissie op kwetsbare natuur 
in Natura2000-gebied te onderzoeken.  
 
Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde 
soorten en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 
aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten 
binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de 
mogelijke externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het 
van belang om te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden 
waarvoor dit gebied is aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming 
noodzakelijk.   
 
Veel Natura2000-gebieden gebieden zijn kwetsbaar voor stikstofdepositie; stikstofdepositie vormt een 
bedreiging voor verschillende Habitattypen en de leefomgeving van verschillende Habitatsoorten. Om het 
effect van deze emissie te onderzoeken heeft Natuurbank Overijssel een zogenaamde Aeriusberekening 
uitgevoerd voor zowel de bouwfase (ontwikkelfase genoemd) en de gebruiksfase. In voorliggend rapport 
worden de gehanteerde uitgangspunten voor het berekenen van de emissie/depositie besproken, evenals 
de berekende depositie in Natura2000-gebied.  
 
 
Wettelijk kader: Natura 2000 en Wet natuurbescherming  
Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een 
Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische 
basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, welke in Nederland zijn doorvertaald in 
de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen 
instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings/verbeteringsdoelstellingen 
zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze 
instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningplicht als het project een 
verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 2000-gebied. Bij vaststelling van 
plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-
gebieden. 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Ligging van het plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Looweideweg 2 te Saasveld. Het ligt in het buitengebied, circa één 
kilometer te westen van de woonkern Saasveld.  Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging van het 
plangebied weergegeven.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. Het plangebied wordt met de rode marker aangeduid.  

 
 

2.2 Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
Het plangebied zelf behoort niet tot Natura2000. Op 5,19 kilometer afstand ten oosten van het plangebied 
ligt het Natura2000-gebied Lemselermaten en op 7,59 kilometer afstand ten zuidoosten van het plangebied 
ligt het Natura2000-gebied Lemselermaten.  Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-
gebieden in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
 

   
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode stip 
aangeduid. Natura2000-gebied wordt met de okergele kleur aangeduid (bron: Aerius.nl) 

5,19 kilometer afstand tussen het 
plangebied en het Natura2000-
gebied Lemselermaten 

7,59 kilometer afstand tussen het 
plangebied en het Natura2000-
gebied Lonnekermeer 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  
Het voornemen is om een bestaande werktuigenberging aan de noordzijde uit te breiden.  Tevens wordt 
het oppervlak erfverharding vergroot. Door de nieuwe berging en uitbreiding van erfverharding kan alle 
materieel van het loonbedrijf op deze locatie gestald worden (i.p.v. twee locaties). Om de bouw mogelijk te 
maken wordt een vrijstaande boom gerooid. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing wordt een 
nieuwe houtsingel aangelegd langs de nieuwe berging en wordt een bestaande houtsingel verbreed. Op 
onderstaande afbeelding wordt de gewenste verkaveling van het plangebied weergegeven.  
 

  
Verbeelding van het wenselijke verkaveling van het plangebied. 

 
Om de volledige emissie/depositie van NOx/NH3, als gevolg van het bouwen en benutten van de nieuwe 
werktuigenberging te kunnen berekenen, wordt onderscheid gemaakt in de ontwikkel- en gebruiksfase.  
 
1. Ontwikkelfase 
De ontwikkelfase is een tijdelijke fase. Aerius Calculator maakt geen onderscheid meer in een tijdelijke-, 
dan wel niet-tijdelijke fase. De volgende activiteiten worden uitgevoerd in de ontwikkelfase die uitstoot van 
NOx (+NH3) tot gevolg hebben: 
 

 Bouwrijp maken plangebied 
Om de werktuigenberging te kunnen bouwen en ter behoeve van de uitbreiding van de erfverharding,  
dient de bouwplaats en de plas bouwrijp gemaakt te worden. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt door een 
mobiele kraan (13-16 ton) waarbij materiaal wordt aan- en afgevoerd met behulp van een tractor met 
kipper. Aangenomen wordt dat de afgegraven bouwvoor tijdelijk in depot wordt gezet om t.z.t. verkocht te 
worden aan klanten. Tot het bouwrijp maken van het plangebied behoren tevens werkzaamheden zoals de 
aanleg van kabels en leidingen. Het benodigde materieel is ter plaatse voorhanden.  
 

 Bouwen werktuigenberging 
Om de werktuigenberging te kunnen bouwen, is personeel en bouwmateriaal nodig. Tijdens de bouw- en 
afwerkingsfase worden vaklieden ingezet, zoals bouwvakkers en installateurs. Vervoer van personeel vindt 
veelal plaats met busjes. Aangenomen wordt dat er geen heipalen gebruikt worden en dat er géén 
bronbemaling plaats hoeft te vinden.  
 

 Aanleg erfverharding  
Om de erfverharding te kunnen maken wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan en shovel. Dit 
materieel is ter plaatse voorhanden. De erfverharding wordt door eigen personeel aangelegd.  
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 Aanvoer bouwmateriaal 
Om de werktuigenberging te kunnen bouwen en inrichten en om de erfverharding aan te kunnen leggen, 
dienen bouwmaterialen aangevoerd te worden.  
 

 Inzet kleine bronnen t.b.v. afwerken plangebied 
Bij het afwerken van het plangebied, zoals de aanleg van erfverharding, wordt soms gebruik gemaakt van 
kleine machines zoals een trilplaat. De inzet van dergelijke machines is dusdanig minimaal, dat deze buiten 
beschouwing gelaten worden.  
 

 Aanleg houtsingel 
De beplanting van de houtsingel wordt handmatig gepoot. Er hoeft geen grondbewerking uitgevoerd te 
worden alvorens het plantsoen geplant kan worden.  
 
Afname bemesting agrarische cultuurgrond 
De nieuwe berging wordt gedeeltelijk gebouwd in agrarische cultuurgrond. Door de functieverandering van 
deze grond, wordt die niet meer bemest. Hierdoor neemt de emissie ammoniak (NH3) af. Omdat de 
oppervlakte gering is, wordt deze afname niet meegenomen in de berekening.  
 
 
2 Gebruiksfase  
 

 Verwarming  
De werktuigenberging wordt gasloos. Er worden géén andere nieuwe emissiebronnen aan het plangebied 
toegevoegd. 
 

 Toename verkeersbewegingen  
Door het benutten van de nieuwe werktuigenberging en de erfverharding, nemen de bedrijfsactiviteiten 
niet toe. Door het samenvoegen van twee bedrijfslocaties, kan er efficiënter gewerkt worden. Een 
autonome groei van de bedrijfsactiviteiten in de toekomst kan niet uitgesloten worden, maar valt buiten de 
beoordeling van de voorgenomen activiteit.  
 
Toename van bedrijfsactiviteiten 
Een eventuele toename van bedrijfsactiviteiten is veelal het gevolg van overname van werkzaamheden van 
individuele agrariërs, die nu de werkzaamheden nog zelf uitvoeren. De omvang van de werkzame uren 
nemen niet toe, en het hoeft niet te leiden tot meer reiskilometers. Omdat loonbedrijven doorgaans 
modernere machines tot hun beschikking hebben (zoals tractoren met Ad Blue), zijn deze minder 
milieubelastend dan (oude) tractoren van agrariërs.  
 
In voorliggende studie wordt een eventuele toename van bedrijfsactiviteiten niet meegenomen, vooral 
omdat de locaties waar activiteiten worden uitgevoerd onbekend zijn.  
 
De gebruiksfase wordt bij het berekenen van de emissie van NOx buiten beschouwing gelaten. Het is 
onbekend of er een toename komt van de bedrijfsactiviteiten, welke nieuwe machines worden 
aangeschaft, waar personeel vandaan komt (woon-werk-verkeer) en waar machines worden ingezet.  
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4 Methode 

 
4.1 Algemeen  
Om de emissie/depositie NOx in Natura2000-gebied te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van het 
computerprogramma Aerius Caluculator (versie 2019) (www.aerius.nl).  
 

4.2 Gebruikte parameters en kengetallen  
Voor het bepalen van de emissie, wordt gekeken naar toename van verkeer en de inzet van materieel ten 
behoeve van ontwikkelfase en de toename van verkeer tijdens de gebruiksfase.  
 

4.2.1 Ontwikkelfase 

 
Verkeer 
Het is onbekend hoe auto’s, busjes en vrachtwagens gaan rijden van en naar het plangebied tijdens de 
ontwikkelfase. Aangenomen wordt dat deze hoofdzakelijk de kortste weg nemen richting A1 en de A1 
zullen opdraaien/verlaten ter hoogte van Borne. Vanwege de ligging van het plangebied op een afstand van 
meer dan vijf kilometer van Natura2000-gebied, en de afstand richting A1 tot een verdere toename van de 
afstand t.o.v. Natura2000 leidt, wordt het aspect verkeer tijdens de ontwikkelfase buiten beschouwing 
gelaten1.  
 
Inzet materieel voor bouwrijp maken 
Voor het bouwrijp maken van het plangebied, voor zowel de bouw van de werktuigenberging als de 
erfverharding,  worden een zware kraan (13-16 ton), een tractor met dumper en een wiellader ingezet. In 
onderstaande tabel wordt de verbruikscijfers van deze mobiele werktuigen weergegeven. Bij het berekenen 
van het effect wordt uitgegaan van het verbruik van 1.100 liter diesel.  
 

 
Verbruikscijfers mobiele werktuigen tijdens de ontwikkelfase.  

 

4.3.2 Gebruiksfase  

In de gebruiksfase worden geen emissiebronnen toegevoegd die verantwoordelijk zijn voor emissie NOx (en 
NH3).  
 

  

                                                             
1 Bij bronnen die betrekking hebben op wegen of vaarwegen wordt de depositiebijdrage beoordeeld op hexagonen binnen N2000-gebieden, 

wanneer deze hexagonen zich bevinden binnen een afstand van 3 kilometer vanaf de weg. Voor de hexagonen binnen deze 
afstandsgrenswaarde wordt de depositiebijdrage berekend van het wegverkeer op alle wegen binnen 5 km van de hexagoon. Dit is de 
maximale afstand tot de bron die wordt aangehouden in de verspreidingsberekeningen voor wegverkeer met SRM2. bron:  
https://www.bij12.nl/assets/Instructie-gegevensinvoer-AERIUS-Calculator-Tauw.pdf 

 
 

bouwrijp maken plangebied inzet n-verbruik diesel (L) categorie

inzet mobiele kraan (5 werkdagen) 100L per dag vol vermogen, continu 500 STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R

inzet wiellader (4 dagen) 100 L per dag vol vermogen, continu 400 STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R

afvoeren teeltlaag; tractor met dumper (2 dagen) 100 L per dag vol vermogen, continu 200 STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R
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5 Resultaten  

 

5.1 Emissie tijdens de ontwikkelfase  
Als gevolg van de ontwikkelfase wordt 1,3 kg/jaar NOx en <1 kg NH3 uitgestoten door mobiele werktuigen. 
 

 
Printscreen van het Aerius Calculator-programma met daarin de rekenresultaten.  

 
Worst-case-benadering 

Bij het berekenen van een worst-case-scenario waarbij in totaal 10.000 liter diesel wordt verbruikt (STAGE 
IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R) is de uitkomst nog steeds 0,00 mol/ha/jaar.  
 
 

5.2 Resultaten gebruiksfase  
Als gevolg van de gebruiksfase wordt geen NOx en geen NH3 uitgestoten. 
 

5.3 Berekende depositie op Natura2000 
De berekende depositie van NOx/NH3 in verzuringsgevoelige habitattypen in Natura2000-gebied, als gevolg 
van de ontwikkel- en gebruiksfase, is 0,00 mol/ha/jaar. Calculator biedt nog niet de mogelijkheid om de 
resultaten van de berekeningen als PDF te exporteren.  
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Printscreen van het Aerius Calculator-programma met daarin de rekenresultaten.  

 
 

5.4 Conclusie  
De emissie leidt niet tot een meetbare depositie NOx (of NH3)  in Natura2000-gebied. De volledige bouw 
van de werktuigenberging en aanleg van erfverharding leidt niet tot een verslechtering van de 
milieukwaliteit van Natura 2000-gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 
geen Wet natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden.   
 
Door uitvoering van de Aeriusberekening is aangetoond dat er geen verslechtering van de milieukwaliteit in 
Natura2000 plaats vindt. Ondanks het feit dat de PAS is vervallen, biedt het programma Aerius-culculator 
voldoende inzicht in het effect van de voorgenomen activiteiten op Natura2000 en is de uitkomst van de 
berekening m.b.v. Aerius-calculator geldig en toepasbaar.  
 
De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

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

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Ry1xKTYK2EaT (23 oktober 2019)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Natuurbank Overijssel Looweideweg 2, 7597CZ Saasveld

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Loonbedrijf Vomerink Saasveld Ry1xKTYK2EaT

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

23 oktober 2019, 11:08 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1,30 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting bouwen werktuigenberging en erfverharding

Ry1xKTYK2EaT (23 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwrijp maken
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

- 1,30 kg/j

Ry1xKTYK2EaT (23 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwrijp maken
Locatie (X,Y) 250704, 484132
NOx 1,30 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

inzet materieel 1.100 NOx 1,30 kg/j

Ry1xKTYK2EaT (23 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

Ry1xKTYK2EaT (23 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bijlage 5  Natuurwaardennotitie
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Datum:    15-05-2019 
Betreft:    Beoordeling wettelijke consequenties uitbreiding loonbedrijf Franken Volmerink 
 
 
Geachte heer Franken Volmerink,  
 
Aanleiding  
U heeft het voornemen om het bestaande loonbedrijf uit te breiden. Het e.e.a. is daarvoor 
uitgewerkt door Hannink Landschapsvormgeving. De uitbreiding gaat gedeeltelijk binnen de 
bestaande bestemming “Bedrijf – Agrarisch loonbedrijf” vallen, maar niet voorkomen kan worden 
dat een gedeeltelijk in de bestemming “Agrarisch – 1” komt te vallen. Voor een verwaarloosbaar 
gedeelte komt de uitbreiding in de specifieke aanduiding waarbij boom-en sierteelt is uitgesloten. 
Dit gedeelte vormt de begrenzing van het beekdal. U heeft ons gevraagd om het uitvoeren van de 
voorgenomen uitbreiding te toetsen op de wettelijke consequenties t.a.v. de Wet 
natuurbescherming (soorten en gebieden). In deze briefnotitie berichten wij u onze bevindingen. 
Op onderstaande kaart staat de wenselijke uitbreiding afgebeeld.  
 

 
Links: Tekening met daarop aangegeven de uitbreiding (B) (Bron: Hannink Landschapsvormgeving). Rechts: fragment uit het 
bestemmingsplan met rood weergegeven de locatie van de uitbreiding (Bron: ruimtelijkeplannen.nl). 
 
 
  

Loonbedrijf Franken Volmerink  
t.a.v. dhr. H. Franken Volmerink 
Looweideweg 2 
7597 LZ Saasveld 
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Methode  
Wij hebben de uitbreiding op tekening en in het veld bekeken en zijn van mening dat er sprake is 
van een uitbreiding van het bestaande loonbedrijf, maar dat dit op voorhand niet leidt tot wettelijke 
consequenties in het kader van de Wet natuurbescherming (verder Wnb genoemd). De uitbreiding 
vindt plaats op een ondergrond dat nu grotendeels in gebruik is als terreinverharding ten behoeve 
van het stallen van machines en gedeeltelijk in gebruik is als weide. Er worden geen gebouwen 
gesloopt, wel wordt er een eik geveld. De locatie is door dhr. N. Hannink, eigenaar van Hannink 
Landschapsvormgeving, gecertificeerd en bekend met ecologie en de Wet natuurbescherming, op 10 
mei 2019 tijdens de daglichtperiode met droog weer omstreeks 11:00 te voet bezocht waarbij de 
wettelijke consequenties zijn beoordeeld. De locaties zijn visueel beoordeeld.  
 
Op onderstaande afbeelding is het gebied aangegeven dat geschouwd is.  
 

 
Luchtfoto plangebied met het onderzoeksgebied (rood) en de eik (groen). (Bron: geo.overijssel.nl). 
 
De uitbreiding vindt grotendeels plaats op een ondergrond dat nu in gebruik is als erfverharding. De 
erfverharding bestaat uit een half-verharding, nader te benoemen als gefreesd asfalt. Daarnaast 
vindt de uitbreiding plaats in een perceel dat in gebruik is als weiland en meermaals wordt gemaaid. 
Op het vellen van één eik na (boom wordt geveld om het terrein functioneel in te kunnen richten) 
vinden er geen fysieke werkzaamheden aan houtopstanden plaats zoals bomenkap, grove 
snoeiwerkzaamheden e.d. waardoor sprake zou kunnen zijn van aantasting van jaarrond beschermde 
nesten of holen dan wel nesten en holen die jaarlijks tijdelijk in gebruik zijn. In de te vellen boom 
zijn op het moment van beoordeling geen soorten of nesten waargenomen. Dat geldt ook voor direct 
omliggende houtopstanden met uitzondering van een onbewoond (tijdelijk) nest. Hoewel een grote 
verscheidenheid aan soorten (waaronder vogels en vleermuizen) gebruik kunnen maken van de 
omliggende houtopstanden heeft de uitbreiding niet tot gevolg dat soorten verstoord of gedood 
kunnen worden.  
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Resultaten 
Het gebied aan de Looweideweg maakt geen onderdeel uit van een gebiedsbescherming in het kader 
van de Natura 2000 of het Natuurnetwerk Nederland (hierna genoemd NNN) (voorheen Ecologische 
hoofdstructuur (EHS). Er zijn geen specifieke doelsoorten, habitattypen en/of habitatsoorten 
benoemd. 

 
Conclusie  
De voorgenomen activiteit heeft geen nadelige effecten in het kader van de Wnb; dit geldt zowel voor 
gebiedsbescherming als soortenbescherming. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat het aannemelijk 
is dat soorten met tijdelijke rust- en verblijfplaatsen gebruik kunnen maken van de directe omgeving. 
Advies is daarom om bij werkzaamheden in de periode van april tot en met september een visuele 
beoordeling uit te laten voeren door een deskundige.  
 
Wettelijke consequenties 
Het uitbreiden van het loonbedrijf leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet 
natuurbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 
aangevraagd te worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ing. N.J.B. Hannink 
 
 
Bijlage: Foto’s van het veldbezoek d.d. 10-05-2019. 
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01 van de gemeente Dinkelland; 

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen; 

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  agrarisch loonbedrijf

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

1.6  bassin

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

1.7  bebouwing

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

1.8  bedrijf

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

1.9  bedrijfsgebouw

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

1.10  bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het 
gebouw of het terrein, noodzakelijk is;

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

ten aanzien van de vóór 1998 aanwezige bouwwerken, de na 1998 bij of krachtens de 
Woningwet aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden, en het overige gebruik:

- bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;

1.12  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

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  bouwperceel

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

1.17  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.18  bouwwerk

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

1.19  containerteelt

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

1.20  cultuurgrond:

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

1.21  cultuurhistorische waarden

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, 
die uitdrukking geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de 
loop van de geschiedenis;
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1.22  detailhandel

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

1.23  erotisch getinte vermaaksfunctie

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

1.24  evenement

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, 
grootschalige sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk 
en alle overige tot vermaak en recreatie bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten 
als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen en 
betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, 
voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;

1.25  extensief dagrecreatief medegebruik

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van 
de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, 
paardrijden, kanoën, de aanleg van een vis- of picknickplaats, of een naar de aard daarmee 
gelijk te stellen medegebruik;

1.26  gebouw

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

1.27  geomorfologische waarden

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

1.28  hoofdgebouw

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

1.29  horecabedrijf en/of -instelling

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

1.30  kampeermiddel

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

1.31  kap

een dak met een zekere helling;
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1.32  landschappelijke waarden

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van 
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip 
landschappelijke waarden zal de landschaps- en beheersvisie uit het 
Landschapsontwikkelingsplan van gemeente Dinkelland (2008) steeds onderdeel van het 
toetsingskader zijn);

1.33  natuurlijke waarden

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en 
biologische elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke 
waarden zullen de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van 
het toetsingskader zijn);

1.34  Natuurnetwerk Nederland

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

1.35  normaal onderhoud

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer, 
behoud en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming 
behoren;

1.36  overige opgaande teeltvormen

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

1.37  overkapping

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

1.38  peil

a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 
grenst:

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 
bouw;

b. indien over of in het water wordt gebouwd:
1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.39  productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of 
toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de 
productiefunctie en waarvoor geen winkelruimtes worden ingericht;

1.40  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een 
ander tegen vergoeding;
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1.41  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;

1.42  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht. Onder een seksinrichting wordt in elk 
geval verstaan: een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een sekstheater, een 
seksautomatenhal, of een parenclub, of een daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in 
combinatie met elkaar;

1.43  voorgevel

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

2.4  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; 

2.5  de afstand tot de weg

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

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

a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en 

cultuurhistorische waarden;
c. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen

met daaraan ondergeschikt:

d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
e. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
f. cultuurgrond;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. extensief dagrecreatief medegebruik;
i. wegen en paden;
j. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;

met de daarbijbehorende:

k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt dat op of in deze gronden geen 
gebouwen of overkappingen mogen worden gebouwd.

3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m 

bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;
b.  het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting;
d. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het 

bouwperceel, met uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal 
zes maanden per jaar);

e. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer 
dan zes maanden per jaar;

f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden 
anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde 
percelen;

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

h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de 
verkoop van eigen en streekeigen producten;

i. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt
j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de 
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daarbijbehorende bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische 
medewerking is verleend;

k. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin;

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

3.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit 
te voeren:

a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of 
houtgewas deel uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet 
geregeld volgens de Wet natuurbescherming of een op grond van de Wet 
natuurbescherming vastgestelde verordening;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een 
aaneengesloten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten 
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief 

medegebruik en/of het educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen, met uitzondering van het aanleggen en/of 
verharden van wegen ter ontsluiting van percelen; 

h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of 
telecommunicatiekabels en/of -leidingen.

3.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten 

hoogste 30 cm betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld. 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. uitgevoerd worden ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de 

landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen KGO-plan.

3.4.3  Afwegingskader

a. De in lid 3.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
waarden van de historische buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en 
archeologische waarden. 

b. De in lid 3.4.1 onder e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen 
kunnen voorts slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de 
landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.
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Artikel 4  Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een agrarisch loonbedrijf;

met daaraan ondergeschikt:

b. wegen en paden;
c. water; 

met de daarbijbehorende:

d. tuinen, erven en terreinen;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder a genoemde gebouwen en overkappingen gelden de 
volgende regels:

a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 
het ter plaatse gevestigde agrarisch loonbedrijf worden gebouwd;

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geldt dat een bedrijfswoning 
niet is toegestaan;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, zal ten 
hoogste 1.550 m2 bedragen;

d. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die in het 
volgende bouwschema zijn gesteld:
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4.2.2  Overige bouwwerken

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

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien 
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de 
bedrijfswoning(en) of bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m 
bedragen.

4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan 
productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de 
daarbijbehorende bouwwerken. 

4.3.2  Voorwaardelijke verplichting

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van nieuwe gronden en bouwwerken overeenkomstig de 
bestemming zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform 
het in Bijlage 1 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een goede 
landschappelijke inpassing.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen nieuwe gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één 
jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt 
gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in 
Bijlage 1 opgenomen landschapsplan (KGO-plan), teneinde te komen tot een goede 
landschappelijke inpassing.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in 3.3.2 onder a indien in 
plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 1 andere 
landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat:

1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen 
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
landschappelijke waarden waarvoor de in Bijlage 1 genoemde landschapsmaatregelen zijn 
bepaald;

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en 
waarden.
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Artikel 5  Bos - natuur

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bos en natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. natuur, bosbouw en houtproductie;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de 

landschappelijke waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al dan 

niet mede bestemd voor waterberging;
d. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen overeenkomstig het in 

Bijlage 1 opgenomen landschapsplan;

met daaraan ondergeschikt:

e. het extensief agrarisch medegebruik;
f. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
g. wegen en paden;
h. openbare nutsvoorzieningen; 
i. terreinen voor evenementen;

met de daarbijbehorende:

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

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

a. de hoogte van overige bouwwerken ten behoeve van vogelobservatie zal ten hoogste 
15,00 m bedragen.

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m 
bedragen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden;

b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten 

behoeve van een permanent ander gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen.

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

5.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en 
Wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te 
voeren:

a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en 

oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of andere 

watergangen en/of -partijen;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
f. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief 

medegebruik en/of het educatief medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

telecommunicatiekabels en/of -leidingen.
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5.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. uitgevoerd worden ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de 

landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen KGO-plan.

5.4.3  Voorwaarden vergunningverlening

a. De in lid 5.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de 
geomorfologische, cultuurhistorische en de archeologische waarden. 

b. Voor de in 5.4.1 onder a tot en met d genoemde activiteiten zullen uitsluitend 
vergunningen worden verleend als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van 
bos- en natuurbeheer. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, 
tenzij het gronden betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan;

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
prostitutiebedrijf;

c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en 
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming 
toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, 
festiviteiten, manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel, 
indien die activiteiten een aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;

e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of 

vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of 
overtuigingen.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken verlenen van:

a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de 
oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een 
voorgevel wordt gebouwd op de wijze van:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en 

galerijen;

mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen.
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Artikel 9  Algemene procedureregels

Op de voorbereiding tot het stellen van nadere eisen ex artikel 3.6. lid 1 sub d van de Wet 
ruimtelijke ordening, is de volgende procedure van toepassing:

a. een ontwerpbesluit tot het stellen van nadere eisen ligt met bijbehorende stukken 
gedurende twee weken op het gemeentekantoor ter inzage;

b. Burgemeester en Wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer 
dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, digitaal, en voorts op de 
gebruikelijke wijze, bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot indienen van zienswijzen;
d. gedurende de in sublid a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester 

en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot het stellen 
van nadere eisen.
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Nadere eisen

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

10.2  Parkeren

10.2.1  Algemene parkeerregels

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

10.2.2  Specifieke parkeerregels bouwen

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

10.2.3  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 10.2.2 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.

10.2.4  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 10.2.2 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.

10.2.5  Afwijken

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

a. het bepaalde in lid 10.2.2 Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als 
bedoeld in lid 10.2.3, 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 10.2.4 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

10.2.6  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en 
het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 
zonder de aanleg en instandhouding van de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in 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 voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking 
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het sublid a met maximaal 10%.

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

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.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Buitengebied, 
Looweideweg 2 Saasveld.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan KGO
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1. Aanleiding
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Aan de Looweideweg 2 in Saasveld is loonbedrijf Franken Volmerink 
gevestigd. Het bedrijf voorziet in allerlei uiteenlopende werkzaamheden 
op het gebied van loon en grondverzet. Het bedrijf beschikt over een 
gevarieerd machinepark evenals een onderhoudswerkplaats. Door 
toenemende werkzaamheden en steeds groter wordende machines 
is de huidige hal onvoldoende groot. Steeds meer werktuigen en 
machines moeten buiten blijven staan. Daarnaast moeten vaak 
meerdere machines verplaatst worden om de juiste machine te kunnen 
gebruiken. Er is sprake van een ongewenste situatie. De buitenopslag 
geeft geen fraai beeld en door de vele machines is er binnen in de 
hal sprake van een onoverzichtelijke situatie. Er ontstaan daardoor 
onveilige situaties.

Het bedrijf wil daarom uitbreiden en heeft het voornemen om een 
nieuwe hal naast de bestaande hal te bouwen. Door de nieuwe 
hal kunnen de machines beter opgesteld worden. Er volgt dan een 
ordelijke opstelling waarmee ook de veiligheid aanzienlijk verbeterd 
kan worden. Ook de buitenopslag kan dan weggenomen worden 
waardoor er een fraaier beeld ontstaat. De voorgenomen ontwikkeling 
is dusdanig groot dat het bedrijf ook ruimte heeft om in de nabije 
toekomst verder door te groeien. 

De uitbreiding kan alleen tot stand komen door de regeling 
Kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO). Via deze regeling kan een 
ondernemer een uitbreiding aanvragen die naar aard en omvang 
passend is voor de locatie. Als tegenprestatie voor de uitbreiding dient 
de ondernemer te investeren in de ruimtelijke kwaliteit. 

De gemeente eist voor de locatie een landschappelijke inpassing. In 
dit document wordt daarom de landschappelijke inpassing uiteengezet 
door middel van een ruimtelijk kwaliteitsplan. Er wordt een beschrijving 
gegeven van de locatie en het omliggende landschap. Daarna worden 
het beleid en de uitgangspunten van de actoren in beeld gebracht. Dit 
vormt de basis voor de beschrijving van de nieuwe situatie, inclusief de 
landschappelijke inpassing en de investering die voldoet aan het beleid 
opgesteld door de gemeente Dinkelland.
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Locatie plangebied aan de Looweideweg (Bron: geo.overijssel.nl)

Situering bedrijf (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)

Locatie plangebied aan de Looweideweg (Bron: geo.overijssel.nl)
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Net als andere grote delen van Overijssel ligt het plangebied in een 
landschap dat is opgebouwd door dekzandvlakten met minimale 
hoogteverschillen. Dit is ontstaan in de laatste ijstijd waar zandruggen 
en beekdalen na verloop van tijd zijn geërodeerd. Hoogteverschillen 
waren grotendeels verdwenen en door de grootschalige ontginning 
van heide en de moderne landbouw is het landschap nog eens sterk 
geërodeerd. Het plangebied ligt in een landschap dat nagenoeg vlak is 
geworden. 

Jonge heideontginningslandschap/maten- en kampenlandschap
Het plangebied ligt in de samenkomst van het jonge heide 
ontginningslandschap, het matenlandschap en het kampenlandschap. 
Het gebied hangt tegen het beekdal aan van de Spikkersbeek, voorheen 
de Spriekersbeek. De gronden (“Looweiden”) waren relatief nat met 
minimale hoogteverschillen. De erven liggen overwegend aan de weg 
op de hogere delen van het gebied. Hoewel de planlocatie zelf nog erg 
jong is, is bewoning aan de Looweideweg al zichtbaar op kaarten van 
rond 1900. De heideontginning ligt met name noordelijk en ten oosten 
van het plangebied. Het kampenlandschap snijdt noordoostelijke de 
heideontginning in twee delen. Verder is het gebied aan te duiden als 
matenlandschap.

Het landschap
De samenkomst van de diverse landschappen levert een divers 
landschap op die aanvankelijk erg kleinschalig is geweest. Vanaf de 
jaren ‘30 veranderd het landschap ingrijpend waardoor het kleinschalige 
landschap in wordt geruild voor een landschap met een toenemend 
open karakter. In de huidige situatie zorgen een aantal landschappelijke 
dragers (veel al wegbeplanting) voor de herkenning van het landschap. 
Deze dragers behoeden het gebied enigszins voor een grootschalig 
karakter.

Nieuwe elementen
Nieuwe elementen kunnen bijdragen aan de herkenning van het 
landschap. Deze elementen moeten dan wel met name aan de 
randen aangelegd worden. Elementen kunnen een bijdrage leveren 
aan het terug brengen van de kleinschaligheid, maar door de huidige 
ontwikkeling in de landbouw zal dat een moeilijke opgave zijn. Belangrijk 
is dat de bestaande elementen behouden blijven.
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Verandering landschap rondom planlocatie rond 1905, 1935 en 1965. (Bron: topotijdreis.nl)
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Erfopzet
Het erf aan de Looweideweg (E) is pas laat ontstaan en kent geen 
opzet met cultuurhistorische waarden. De schuur (A) is in het verleden 
gebouwd, maar heeft geen verbinding of relatie met het omliggende 
landschap. Het terrein bestaat grotendeels uit verharding (B) waar 
sprake is van buitenopslag. De uitbreiding van het bedrijf met een 
tweede schuur (locatie C) moet voor een fraaier beeld zorgen. De 
schuur is aan de achterzijde enigszins ingepast (D), maar voor de rest 
is er feitelijk geen sprake van een landschappelijke inpassing. Rondom 
zijn er wel enkele landschappelijke dragers (F) die zorgen voor de 
herkenning van het gebied.
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Situering bedrijf (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.1 Omgevingsvisie Overijssel

Het provinciaal beleid van Overijssel is verwoord en vastgelegd 
in meerdere plannen. De belangrijkste is de Omgevingsvisie 2017 
welke is vastgesteld op 12 april 2017. In de visie bakent de provincie 
af wat zij voor de fysieke leefomgeving in Overijssel van provinciaal 
belang vinden. De Omgevingsvisie Overijssel is dé provinciale visie 
voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. In de visie worden 
onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en 
vervoer, ondergrond en natuur bekeken in samenhang met een 
duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Het beleid staat 
primair in dienst van de sociaaleconomische ontwikkeling van 
Overijssel om het toekomstbestendig te houden. 

Rode draden en beleidsambities
De opgaven en kansen zijn vertaald in centrale beleidsambities 
en negen beleidsthema’s. Deze worden benaderd vanuit de rode 
draden duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit 
waarvoor thema overstijgende kwaliteitsambities zijn geformuleerd. 
Vanuit het uitvoeringsmodel (of, waar en hoe) worden generieke 
beleidskeuzes, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken 
beschreven.

Generieke beleidskeuzes:
Deze keuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of Provincie. Het zijn 
keuzes die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. Vooral reserveringen voor integraliteit, toekomstbestendigheid, 
concentratiebeleid, ruimtegebruik, waterveiligheid, externe 
veiligheid, LOG gebieden en begrenzingen als Nationale 
Landschappen, NNN-gebieden (natuurnetwerk Nederland) en de 

EHS zijn voorbeelden van generieke beleidskeuzes. Daarnaast zijn 
er gebied specifieke beleidskeuzes. De beleidskeuzes hebben geen 
invloed op de voorgenomen ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectieven:
In de visie zijn drie ontwikkelingsperspectieven voor de groene 
omgeving en drie voor de stedelijke omgeving. Deze perspectieven 
schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van 
functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities 
leidend zijn.  Het plangebied is aangemerkt als “Mixlandschap met 
landbouw, natuur, water en wonen als goede buren”. Dat betekent 
dat diverse functies verweven moeten worden. Het belangrijkste 
landgebruik blijft melkveehouderij en akkerbouw, maar aan de 
andere kant is er ruimte voor landschap, natuur, milieubescherming, 
cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. In elk 
geval staat de ambitie, “voortbouwen op kenmerkende structuren 
van de agrarische cultuurlandschappen”, voorop. De voorgenomen 
ontwikkeling past bij de gestelde ambitie indien de kenmerken 
waar mogelijk behouden blijven.

Gebiedskenmerken
Tenslotte wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de 
gebiedskenmerken. Er zijn vier lagen te onderscheiden (natuurlijke 
laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en de 
laag van de beleving). 



    

 -  13

De locatie is aangeduid als groen wat betekent: “Wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap”. (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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Er gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Er staat omschreven in een catalogus 
gebiedskenmerken welke kenmerken diverse gebieden hebben en 
hoe een ontwikkeling invulling dient te krijgen. De gebiedskenmerken 
zijn richtinggevend op aspecten als landschap, infrastructuur, milieu, 
bodem en cultuurhistorie. De stedelijke laag en de laag van de 
beleving zijn niet opgenomen; deze zijn niet relevant wat betreft de 
voorgenomen ontwikkeling.

Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is aanvankelijk ontstaan zonder toedoen van 
de mens door onder andere invloeden van abiotische processen 
als de ijstijden, de wind en water. Zoals grote delen van Overijssel 
bestond ook het plangebied uit dekzandvlakten met beperkte 
reliëfverschillen. In de jaren zijn de hoogteverschillen onder andere 
door zandverstuivingen, het ontginnen van de heidecomplexen en 
de ontwikkeling in de landbouw nagenoeg verdwenen. Het gebied 
rondom de uitbreiding is nagenoeg vlak geworden.

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat 
er een (agrarisch) cultuurlandschap. De mens heeft de heide 
ontgonnen om meer ruimte voor de landbouw te realiseren. Dit 
gebeurde na de opkomst van kunstmest. Het plangebied ligt in 
de samenkomst van het jonge heideontginningslandschap, het 
matenlandschap en het kampenlandschap. Tijdens het in gebruik 
nemen van de landschappen heeft men nooit nagedacht over de 
schoonheid van het landschap. Nu waarderen wij juist de ingrepen 
die destijds plaats hebben gevonden. Het ontginningslandschap 

is in dit geval een halfopen landschap met rationele regelmatige 
blokverkaveling. Het matenlandschap en het kampenlandschap 
hebben een meer onregelmatig patroon en waren van oorsprong erg 
kleinschalig. Ontwikkelingen in de landbouw hebben onherstelbare 
gevolgen gehad voor het landschap. Het landschap is nog te 
herkennen, maar wel aanzienlijk grootschaliger geworden. De 
voorgenomen ontwikkeling is mogelijk als de bestaande indeling van 
het landschap wordt gerespecteerd. Er moet met name aandacht 
zijn voor behoud van landschapselementen.

3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO)

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijk de 
uitwerking van de omgevingsvisie opgepakt. Bij elke ontwikkeling 
dient de aantasting van de landschappelijke en ecologische waarden 
gecompenseerd te worden. Bij een grootschalige ontwikkeling dient 
men naast een basisinspanning en een extra investering aan te bieden. 
Men onderscheidt een aantal stappen:

- Wat is de omvang van de ontwikkeling;
- Welke locatie wordt er voorgesteld voor de elementen;
- Maken de gronden deel uit van bepaalde natuurwaarden;
- Welk landschapstype en bouwstenen zijn van toepassing;
-  Welke ambities en streefbeeld moet er nagestreefd worden;
- Waar en hoe kunnen wij daaraan voldoen?

In dat proces wordt er, net als bij de omgevingsvisie gekeken naar vier 
lagen; de natuurlijke, de agrarische, de stedelijke en de laag van de be-
leving. De kwaliteitsimpuls moeten zonder meer bijdrage leveren aan 
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(Links) Natuurlijke laag; het plangebied is omschreven als “dekzandvlakte en ruggen”. (Rechts) Laag van Cultuurlandschap; plangebied is omschreven als 
“jonge heide- en broekontginningslandschap” tegen het “matenlandschap” en het “oude hoevenlandschap” aan. (Bron: overijssel.tercera.nl)
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een stevig en robuust landschappelijk raamwerk. Onder andere kun-
nen de verdwenen kenmerken terug worden gebracht. Het volgende 
uit het KiGO is van toepassing op de uitbreiding van het bouwblok:

‘‘Bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwblok waarbij meer dan
500m3 bebouwing wordt toegevoegd, geldt op basis van de regels 
van het bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, 
de noodzaak tot landschappelijke inpassing. Zodra sprake is van een 
grootschalige ontwikkeling, geldt een meer gebiedsgerichte benade-
ring. Indien er een bestemmingsplanprocedure genoodzaakt is, wordt 
een ontwikkeling gezien als grootschalig. De Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving is dan van toepassing, náást de basisinspanning. Dat geldt 
voor nieuwe functies en grootschalige uitbreiding van bestaande func-
ties in het buitengebied.’’

Om de bijdrage KGO te bepalen is er een berekening opgesteld. In dit 
geval vindt er een vergroting plaats van het bestaande bouwvlak. De 
totale oppervlakte van de uitbreiding bedraagt (netto) 377,6 m2. Dit is 
tot stand gekomen door de bestaande bestemming (2945,74 m2) in 
mindering te brengen op de nieuwe bestemming (3323,34 m2). Zie 
rechterpagina voor een nadere detaillering. Er is sprake van ruimte-
gebrek en ook vindt de uitbreiding plaats om logistieke redenen. De 
ruime opzet is nodig voor de veiligheid intern. Daarom kan gebruik 
worden gemaakt van de maatwerkclausule waarmee 15% van de 
investering in mindering kan worden gebracht.

Daarnaast wordt het bouwwerk gedeeltelijk binnen de bestaande 
bestemming gebouwd. Hiervoor moet een bijdrage KGO worden 
berekend. Deze ontstaat door 25% van de bouwkosten op te voeren. 
In dit geval wordt er 290,56 m2 binnen de bestaande bestemming ge-

bouwd. Op basis van het bestemmingsplan mag er nog 124 m2 wor-
den gebouwd. Voor 166,56 m2 (290,56 - 124) geldt dat de bouwkosten 
per m3 berekend moeten worden. Met een gemiddelde bouwhoogte 
van 6,5 meter is er sprake van een inhoud van 1082,63 m3. Op basis 
van het beleid kan worden gerekend met € 20,- per m3. Totaal moet op 
basis van 25% van de bouwkosten (25% van € 21.652,68) € 5.413,17 
worden geïnvesteerd. 

Onderdeel van de basisinpassing is de aanleg (versterking) van land-
schapselementen. Er is sprake van landschapselementen die de be-
stemming bos/natuur moet krijgen om de inpassing te kunnen borgen. 
Deze afwaarderingen kunnen in mindering worden gebracht. De totale 
oppervlakte daarvoor bedraagt 1314,25 m2. Er kan € 5.256,98 in min-
dering worden gebracht. De totale investering komt daarom neer op € 
16.204,37. 

Daarnaast kunnen de kosten voor het KGO plan (met een maximum 
van 10%) worden afgetrokken, evenals de kosten voor het kwaliteits-
team. Omdat het 2 bezoekmomenten betreft is dat € 500,--. De bij-
drage voor een investering in de ruimtelijke kwaliteit bedraagt daardoor 
€ 14.083,93. 

Direct nabij het bedrijf wordt een nieuwe houtsingel aangelegd, naast 
de basisinspanning. De geraamde kosten hiervoor zijn € 4.267,10, zie 
pagina 25. De initiatiefnemer maakt daarnaast gebruik van de mogelijk-
heid om een (rest)bedrag in het groenfonds van de gemeente Dinkel-
land te storten. Daar worden de volgende voorwaarden aan gekoppeld:

- 20% van het totaalbedrag (€ 2.816,79) blijft twee jaar lang 
 beschikbaar voor de ontwikkeling van de nieuwe 
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Links: KGO berekening voor de ruimtelijke investering. Rechts: bestemming nieuw en oud. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving).
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 multifunctionele accommodatie (MFA) waar Saasveld mee  
 bezig is. De gelden kunnen ingezet worden om de MFA te 
 kunnen bouwen. De MFA kan een verzoek voor uitbetaling bij 
 de gemeente indienen. De gemeente toetst vervolgens de 
 aanvraag en de dan ingediende plannen. Als de 20% voor 
 maatschappelijk rood (MFA) of de investering voor ‘t Stift niet 
 binnen twee jaar na vaststelling van het bestemmingsplan 
 wordt gebruikt dan komt het geld vrij voor ruimtelijke 
 initiatieven binnen de gehele gemeente Dinkelland 
 (gemeentelijk groenfonds). 

Het restbedrag (€ 7.000,05) wordt benut om een bijdrage te leveren 
aan het herstel en behoud van ‘t Stift. Daarvoor worden in overleg met 
de gemeente concrete plannen gemaakt. Als blijkt dat het geld niet 
nodig is of gedeeltelijk nodig is dan kan het benut worden door de 
gemeente voor andere initiatieven in de gemeente Dinkelland. 

3.3 Casco benadering Noordoost Twente

De gemeente Dinkelland hanteert, vooral ter bescherming van het 
bestaande landschap, het casco beleid. Door het casco beleid is het 
mogelijk om via een kaart te achterhalen of een ontwikkeling wel of 
niet in strijd is met elementen welke tot de casco behoren. Elementen 
als onderdeel uitmakend van de Casco zijn in principe niet te verwijde-
ren. Bestaande casco elementen worden niet verplaatst of gewijzigd. 
De ontwikkeling past daarom binnen het gestelde beleid.
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Fragment van de Cascokaart behorende bij de Casco benadering NOT. 
(Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)
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Voor de beoogde ontwikkeling zijn een aantal uitgangspunten

Uitgangspunten opdrachtgever:

- Het vergroten van de bestemming met 377,6 m2.

Uitgangspunten gemeente Dinkelland:

- Het landschappelijk inpassen van het bedrijf.
- Ontwikkeling conform KGO en Casco beleid.
- Het opstellen van een ruimtelijke kwaliteitsplan.

Uitgangspunten provincie Overijssel:

- Ontwikkeling conform Omgevingsvisie en Omgevingsverordening   
  Overijssel.
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Het bedrijf aan de Looweideweg bestaat uit één hal (A). Het bedrijf 
is voornemens om uit te breiden met een nieuwe hal (B). In de 
huidige situatie is er onvoldoende ruimte waardoor er sprake is van 
onveilige situaties. Materieel moet soms verzet worden om de juiste 
machine mee te kunnen krijgen. Door ruimtegebrek is er ook sprake 
van buitenopslag wat een minder fraai beeld tot gevolg heeft. De 
nieuwe uitbreiding komt in het verlengde van de bestaande hal. 
Alleen op die manier kan materieel overzichtelijk en veilig weggezet 
worden. 

Een bestaande boom (F) moet geveld worden om daarmee 
voldoende (keer)mogelijkheden voor de machines te houden. De 
achterzijde van het bedrijf wordt stevig ingepast door de aanplant 
van inheems bosplantsoen (D). De inpassing verzacht het beeld 
vanuit noordwestelijke zijde. Bij de nieuwe uitbreiding is nauwkeurig 
gelet op de landschappelijke kwaliteit vanuit de Loodijk. Door de 
ontwikkelen van meerdere ondernemers is het belangrijk dat de 
uitbreiding niet voorbij de bestaande landschapsstructuur komt 
(G). Aan de noordzijde is er sprake van een beekdal, hetgeen 
een planologische grens heeft gekregen waar de uitbreiding 
geen onderdeel vanuit mag maken (H). Om te voorkomen dat 
de bedrijfshal een schuine hoek krijgt, doorkruist de nieuwe hal 
minimaal deze planologische grens. Hetgeen heeft geen gevolgen 
voor de ruimtelijke kwaliteit. 

Het grootste gedeelte rondom het plangebied blijft ongeroerd. Wel 
wil de initiatiefnemer graag een houtsingel aanplanten, parallel 
aan de Spikkersweg om een bijdrage te kunnen leveren aan de 
herkenning van het landschap en om het bedrijf ook vanuit noordelijke 
zijde beter in te passen (P). De nieuwe houtsingel versterkt het 
bestaande element en kan als passend worden beoordeeld. Op 

kaartbeelden aan het begin van de voorgaande eeuw wordt duidelijk 
dat de Spikkersweg altijd beplant is geweest met houtsingels of 
houtwallen. 

Met voorgenoemde voldoet het plan aan de gestelde eisen voor de 
inpassing ervan. Op pagina 24 zijn de voorgenomen maatregelen 
uitgeschreven. 
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Fragment uit algeheel plan. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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A: Bestaande loods.
B: Nieuw te bouwen loods.
C: Erfverharding, deels nieuw aan te leggen.
D: Gedeeltelijk nieuw aan te leggen houtsingel ter 
 inpassing van de uitbreiding. De houtsingel 
 krijgt een 4 rijige aanplant met een 
 plantafstand van 1,5 meter tussen de rijen en 1 
 meter in de rij. De totale aanplant bedraagt 340 
 stuks en bestaat uit zomereik, berk, hazelaar, 
 lijsterbes-, Gelderse roos en inlandse vogelkers.  
 De maatvoering is (hoogte in centimeters).
E: Aan te planten lindebomen voor de inpassing 
 van het erf. Er wordt voor linde gekozen voor de 
 diversiteit. De maatvoering is 12-14 
 (stamomtrek in centimeters) en elke boom is 
 voorzien van twee boompalen.
F: Te vellen boom.
G: Zichtlijn (landschappelijk). Deze lijn dient in 
 principe niet overschreden te worden met de 
 uitbreiding.
H: Planologische grens beekdal. Deze lijn dient in 
 principe niet overschreden te worden met de 
 uitbreiding.
I: Bestaande houtopstanden rondom plangebied.
J: Gronden in agrarisch gebruik.
K: Nieuwe inpassing naastgelegen plan (KGO).
L: Uitbreiding naastgelegen plan (KGO).
M: Loodijk.
N: Looweideweg.
O: Berm/ruigte/gras.
P: Aan te planten houtsingel ter versterking van 
 de herkenning van het landschap. De breedte 
 wordt 8 meter van raster tot raster. Er worden 
 5 plantrijen aangebracht met een plantafstand 
 van 1,5 meter in en tussen de rijen. De totale 
 aanplant bestaat uit 200 stuks bosplantsoen in 
 de maat 80-100 (hoogte in centimeters) en 10 
 boomvormers in de maat 14-16 (stamomtrek in 
 centimeters). Het bosplantsoen bestaat uit 
 hazelaar, els, zomereik, lijsterbes en Gelderse 
 roos. De bomen bestaan uit zomereik, els en 
 linde.
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De landschappelijke ingrepen betreffen een tweetal inpassingen. 
De basisinspanning om de nieuwe hal landschappelijk in te passen 
is wel opgenomen, maar mag niet in mindering worden gebracht 
van het bedrag dat investeert moet worden. Dat geldt wel voor de 
houtsingel ten noorden van het bedrijf.

Aanplant D

Gedeeltelijk nieuw aan te leggen houtsingel ter inpassing van 
de uitbreiding. De houtsingel krijgt een 4 rijige aanplant met een 
plantafstand van 1,5 meter tussen de rijen en 1 meter in de rij. 
De totale aanplant bedraagt 340 stuks en bestaat uit zomereik, 
berk, hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos en inlandse vogelkers. De 
plantmaat is 80-100 (hoogte in centimeters).

Aanplant E

Het aanplanten van 2 lindebomen in de maat 12-14 (stamomtrek in 
centimeters) voor de inpassing van het erf. De bomen worden elk 
voorzien van twee boompalen. 

Aanplant P

Nieuw aan te leggen houtsingel ter inpassing van de uitbreiding 
en de versterking van het landschap. De houtsingel krijgt een 5 
rijige aanplant met een plantafstand van 1,5 meter tussen de rijen 
en 1,5 meter in de rij. De totale aanplant bedraagt 200 stuks en 
bestaat uit zomereik, els, hazelaar, lijsterbes en Gelderse roos. De 
plantmaat is 80-100 (hoogte in centimeters). Daarnaast worden 10 

bomen verdeeld aangebracht. De soort bestaat uit zomereik, els of 
linde. De maat is 14-16 (stamomtrek in centimeters) en elke boom 
is voorzien van twee boompalen.
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Berekening maatregelen als zijnde KGO. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)



Oldenzaalseweg 38  -  7651 KC Tubbergen  -  Tel: 06 - 83 33 78 80  -  info@hanninkadvies.nl  -  www.hanninkadvies.nl

    
    
    
    
    
    
    



B-AL

(-bw)

BO-N

BO-N

A-1

Bestemmingsplan:

Bestemmingen

LEGENDA

Enkelbestemmingen

Verklaring

Topografische gegevens en

bestaande ondergrond

Plangebied

Bestemmingsplan Buitengebied,

Looweideweg 2 Saasveld

Stationsstraat 37

7622 LW BORNE

tel: 074- 255 70 20 

email: info@ad-fontem.nl

internet: www.ad-fontem.nl

GEMEENTE DINKELLAND

Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld

code: 16JA116 NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01 formaat: A3schaal 1:1000

status: datum: tervisielegging: get:

vastgesteld

ontwerp

voorontwerp

concept

kaart: ---

Ligging plangebied

24-07-2019 AV

Aanduidingen

Functieaanduiding

Plangebied

B-AL

Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf

(-bw)

bedrijfswoning uitgesloten

BO-N

Bos - Natuur

A-1

Agrarisch - 1

07-11-2019 AV

08-01-2020 AV


	Bestemmingsplan
	Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld
	Plangegevens


	Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld
	Toelichting
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	1.1 Aanleiding 
	1.2 Ligging en begrenzing plangebied
	1.3 Vigerend bestemmingsplan
	1.4 De bij het plan behorende stukken
	1.5 Leeswijzer
	Hoofdstuk 2 Het plan
	2.1 Huidige situatie
	2.2 Toekomstige situatie 
	Hoofdstuk 3 Beleid
	3.1 Rijksbeleid
	3.2 Provinciaal beleid Overijssel
	3.3 Gemeentelijk beleid
	Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten
	4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
	4.2 Milieuzonering
	4.3 Geur
	4.4 Bodem
	4.5 Geluid
	4.6 Luchtkwaliteit
	4.7 Externe veiligheid
	4.8 Water
	4.9 Ecologie
	4.10 Archeologie en Cultuurhistorie
	4.11 Verkeer / parkeren
	Hoofdstuk 5 Juridische toelichting
	5.1 Planopzet en systematiek
	5.2 Toelichting op de regels
	Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
	Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
	7.1 Vooroverleg
	7.2 Zienswijzen
	Bijlagen toelichting
	Bijlage 1 Ruimtelijk kwaliteitsplan KGO
	Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek
	Bijlage 3 Watertoets
	Bijlage 4 Stikstofdepositieberekening
	Bijlage 5 Natuurwaardennotitie
	Regels
	Hoofdstuk 1 Inleidende regels
	Artikel 1 Begrippen
	Artikel 2 Wijze van meten
	Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
	Artikel 3 Agrarisch - 1
	Artikel 4 Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf
	Artikel 5 Bos - natuur
	Hoofdstuk 3 Algemene regels
	Artikel 6 Anti-dubbeltelregel
	Artikel 7 Algemene gebruiksregels
	Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
	Artikel 9 Algemene procedureregels
	Artikel 10 Overige regels
	Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
	Artikel 11 Overgangsrecht
	Artikel 12 Slotregel
	Bijlagen bij regels
	Bijlage 1 Ruimtelijk kwaliteitsplan KGO
	Sheets and Views
	v_NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-OW01-Dinkelland A3


