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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding
Voorliggend voornemen heeft betrekking op een tweetal ontwikkelingen in het noorden van de kern Weerselo
(gemeente Dinkelland). Ter plaatse worden planologisch gezien drie woningen toegevoegd.
1. Ontwikkeling het Spikkert (fase 1):
Binnen de eerste fase van de uitbreidingswijk het Spikkert zijn op basis van het geldende bestemmingsplan "Het
Spikkert, eerste fase" 17 woningen toegestaan. De gemeente is voornemens om binnen de eerste fase van de
uitbreidingswijk het Spikkert de realisatie van twee extra woningen mogelijk te maken. Deze worden gesitueerd
aan de Legtenbergerstraat. Met de ontwikkeling wordt voorzien in de lokale behoefte.
De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Het
Spikkert, eerste fase", waardoor een bestemmingsplanherziening is vereist.
2. Ontwikkeling Erve Reestman:
Op 19 juni 2012 is voor Erve Reestman het bestemmingsplan "Weerselo, Erve Reestman" vastgesteld. Op basis
van dit bestemmingsplan zijn destijds ter plaatse drie woningen, te weten een twee-onder-een-kapwoning en
een vrijstaande woning, toegestaan.
In de actualisatie van het bestemmingsplan voor de kern Weerselo, die is vastgesteld op 9 oktober 2013, zijn de
bouwvlakken van reeds vermelde woningen per abuis niet meegenomen. Op basis van een wijzigingsplan is de
twee-onder-een-kapwoning later alsnog toegestaan.
De gemeente is voornemens om de per abuis wegbestemde vrijstaande woning ter plaatse eveneens toe te
staan. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening vereist.
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van het tweetal gewenste
ontwikkelingen. Er zal worden aangetoond dat het gewenste voornemen vanuit ruimtelijk en planologisch
oogpunt verantwoord is en sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

1.2 Ligging van het plangebied
Het plangebied bevindt zich in het noorden van de kern Weerselo (gemeente Dinkelland). Het plangebied betreft:
het overgrote deel van de eerste fase van de uitbreidingswijk het Spikkert (in het vervolg: plandeel het
Spikkert);
een deel van Erve Reestman (in het vervolg: plandeel Erve Reestman).
In figuur 1.1 wordt de ligging van het plangebied in de kern Weerselo (sterren) en de directe omgeving
(omlijning) indicatief weergegeven. De blauwe aspecten geven plandeel het Spikkert aan en de rode aspecten
geven plandeel Erve Reestman aan. Daarnaast geeft de gestippelde blauwe omlijning het gebied aan
waarbinnen de twee extra woningen worden gesitueerd.

Figuur 1.1

Ligging plangebied in de kern Weerselo en ten opzichte van de directe omgeving (Bron: ArcGIS)
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1.3 De bij het plan behorende stukken
Het Bestemmingsplan "Het Spikkert, eerste fase herziening" bestaat uit de volgende stukken:
verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1774.WEEBPSPIKKERT1HER-VG01) en een renvooi;
regels.
Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.4 Huidig planologisch regime
1.4.1

Algemeen

Het plangebied bevindt zich binnen de begrenzing van het bestemmingsplan:
"Het Spikkert, eerste fase", vastgesteld op 5 november 2013 door de gemeenteraad van Dinkelland (plandeel
het Spikkert);
"Weerselo Kern", vastgesteld op 28 mei 2013 door de gemeenteraad van Dinkelland (plandeel Erve
Reestman).
In de volgende sub paragraaf wordt per plandeel nader op het geldende bestemmingsplan ingegaan.
1.4.2

Plandeel Het Spikkert

In figuur 1.2 is een uitsnede van de verbeelding behorend bij het geldend bestemmingsplan opgenomen. Het
plandeel is met de blauwe omlijning indicatief weergegeven.
Een deel van het plangebied van het bestemmingsplan "Het Spikkert, eerste fase", te weten het deel in het
noorden, behoort sinds de vaststelling van "Het Spikkert, tweede fase", in 2016, tot de tweede fase van het
Spikkert. Dit (noordelijke) deel maakt daarom geen onderdeel uit van het plangebied in voorliggend
bestemmingsplan.
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Figuur 1.2

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan "Het Spikkert, eerste fase" (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Op basis van het geldende bestemmingsplan is het plangebied voorzien van de bestemming 'Groen' met op een
deel de aanduiding 'waterberging'. Ter plaatse van dit deel met de bestemming 'Groen' bevindt zich tevens de
aanduiding "Wro-zone - wijzigingsgebied 1". Ook beschikt het plangebied overde bestemming 'Wonen' met de
maatvoering 'maximaal aantal wooneenheden: 17' en de aanduiding 'gevellijn'.
'Groen'
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor groenvoorzieningen, speelvoorzieningen,
voet- en fietspaden en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
Op de voor 'Groen' bestemde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. De bouwhoogte van erf- en
terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen, de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag
ten hoogste 5 m bedragen en de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten
hoogste 2 m bedragen. Ter plaatse van de aanduiding 'waterberging' dienen de gronden te worden gebruikt
voor de infiltratie van water in de bodem.
'Verkeer'
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor wegen, straten en paden,
parkeervoorzieningen en tuinen, erven en terreinen.
bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase herziening
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Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. De bouwhoogte van
kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen en de bouwhoogte van overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.
'Wonen'
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, met daaraan ondergeschikt onder andere de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep, parkeervoorzieningen en tuinen, erven en terreinen.
De voorgevel van een hoofdgebouw mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' worden gebouwd en
de goot- en bouwhoogte hiervan bedraagt ten hoogste 6 m respectievelijk 11 m. Een hoofdgebouw moet
vrijstaand, dan wel halfvrijstaand worden gebouwd. De diepte van het 'denkbeeldig bouwvlak' wordt gemeten
vanaf de aanduiding 'gevellijn' en bedraagt voor vrijstaande woningen 15 m en voor halfvrijstaande woningen 12
m. Het aantal wooneenheden binnen de gehele woonbestemming mag niet meer bedragen dan het ter plaatse
van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden: 17' aangegeven aantal. De dakhelling moet ten minste 20
graden en ten hoogste 60 graden bedragen.
Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het 'denkbeeldige bouwvlak' worden gebouwd en de
gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken is afhankelijk van de perceelsoppervlakte. De
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen, met dien verstande dat de
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3 m achter de voorgevel van het
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2 m mag bedragen. De bouwhoogte van
kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen en de bouwhoogte van overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.
'Wro-zone - wijzigingsgebied 1'
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Groen' wijzigen in 'Wonen' met toevoeging van een
bouwvlak, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding "Wro-zone - wijzigingsgebied 1";
b. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
milieusituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
c. het bepaalde in artikel 5 (bestemming 'Wonen') in acht genomen wordt.
1.4.3

Plandeel Erve Reestman

In figuur 1.3 is een uitsnede van de verbeelding behorend bij het geldend bestemmingsplan opgenomen. Het
plandeel is met de rode omlijning indicatief weergegeven.
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Figuur 1.3

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan "Weerselo Kern" (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Op basis van het geldende bestemmingsplan is het plangebied voorzien van de bestemming 'Wonen' met de
aanduiding "Wro-zone - wijzigingsgebied 1".
'Wonen'
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor wonen met daaraan ondergeschikt wegen
en paden, parkeervoorzieningen en tuinen, erven en terreinen.
Een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. Bijbehorende bouwwerken mogen
zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
'Wro-zone - wijzigingsgebied 1'
De aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 1' komt niet voor in de regels.
1.4.4

Strijdigheid

Plandeel het Spikkert
Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn ter plaatse van de eerste fase van het Spikkert in totaal 17
woningen toegestaan. Als gevolg van voorliggend voornemen worden ter plaatse 19 woningen toegestaan.
Vermeld wordt dat op basis van de wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan de
groenbestemming met de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 1' kan worden gewijzigd in een
woonbestemming met een bouwvlak, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Het is op basis van deze
bevoegdheid echter niet mogelijk om allebei de gewenste woningen te realiseren.
Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken wordt het geldende bestemmingsplan herzien, waarbij de
groenbestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming en in totaal 19 woningen worden toegestaan.
Plandeel Erve Reestman
Op basis van het geldende bestemmingsplan (2013) is het ter plaatse van Erve Reestman niet mogelijk om de
gewenste vrijstaande woning te realiseren, aangezien het hiervoor in 2012 verkregen bouwvlak per abuis niet is
opgenomen bij de actualisatie van het bestemmingsplan voor de kern van Weerselo.
Om deze gewenste realisatie mogelijk te maken wordt het geldende bestemmingsplan herzien en wordt alsnog
een bouwvlak voor de woning opgenomen.
Conclusie
Voor het mogelijk maken van het voornemen is daarom een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

1.5 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige en gewenste situatie in het plangebied.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de Provincie Overijssel
en de gemeente Dinkelland beschreven.
In hoofdstuk 4 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.
Hoofdstuk 5 gaat in op de wateraspecten.
In de hoofdstukken 6 en 7 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de
economische uitvoerbaarheid.
Hoofdstuk 8 gaat in op het vooroverleg, inspraak en zienswijzen.
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Hoofdstuk 2

Beschrijving plangebied

2.1 Huidige situatie plangebied
2.1.1

Algemeen

Het plangebied bestaat uit het overgrote deel van de eerste fase van de uitbreidingswijk het Spikkert (blauwe
omlijning) en een deel van Erve Reestman (rode omlijning), in het noorden van de kern Weerselo.
In figuur 2.1 is een luchtfoto van het plangebied opgenomen.

Figuur 2.1

Luchtfoto plangebied (Bron: Provincie Overijssel)

Hierna wordt nader op de twee locaties ingegaan.
2.1.2

Plandeel Het Spikkert

Het plandeel het Spikkert wordt in het noorden hoofdzakelijk begrensd door een woonerf en in het oosten en
zuiden door agrarische gronden en groen. In het zuiden bevinden zich daarnaast op enige afstand woonlocaties.
Ten westen van het plandeel bevindt zich daarnaast de Legtenbergerstraat, met daaachter woningen
(waaronder de woningen op Erve Reestman). In de toekomst wordt het plandeel in het noorden, oosten en
zuiden omrand door woonlocaties van de tweede fase van de uitbreidingswijk het Spikkert.
Op basis van het geldende bestemmingsplan “Het Spikkert, eerste fase” mogen binnen het plandeel in totaal 17
woningen worden gerealiseerd. Op basis van een wijzigingsbevoegdheid kan daarnaast een extra woning ter
plaatse van een deel van een groenbestemming worden gerealiseerd. Dit deel van de groenbestemming betreft
een tijdelijke locatie voor waterberging, aangezien de definitieve retentie inmiddels is gerealiseerd is de tijdelijke
locatie voor waterberging niet langer noodzakelijk.
Voor het reeds vermelde aantal woningen is door de gemeente een verkavelplan opgesteld. Binnen het deel met
de gestippelde blauwe omlijning, waartoe tevens de reeds beschreven groenbestemming behoort, is in dit plan
rekening gehouden met 3 vrijstaande woningen. Eén van deze woningen betreft de woning die kan worden
gerealiseerd op basis van de wijzigingsbevoegdheid. Hoewel deze is opgenomen in het verkavelplan is deze
planologisch gezien ter plaatse niet toegestaan. Het gebied binnen de gestippelde blauwe omlijning bestaat
momenteel uit onbebouwde grond.
Het plandeel wordt in het (zuid)westen direct op de Legtenbergerstraat en via de Erve Roolsboer op de
bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase herziening
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Legtenbergerstraat ontsloten.
2.1.3

Plandeel Erve Reestman

Dit plandeel is onderdeel van Erve Reestman, hier is in 2012 de realisatie van 3 woningen mogelijk gemaakt.
Twee van deze woningen, te weten een twee-onder-een-kapwoning, zijn inmiddels gerealiseerd. Voor de derde
woning, te weten een vrijstaande woning, is sinds 2013 per abuis geen bouwvlak aanwezig. Hierdoor is de
realisatie van deze woning niet mogelijk.
Het plandeel wordt in het noorden, zuiden en westen begrensd door woningen (waaronder de reeds vermelde
twee-onder-een-kapwoning). In het oosten wordt dit deel begrensd door de Legtenbergerstaat, met daarachter
de woningen van het Spikkert, en in het westen bevindt zich de Kolberinksmaat.
Ter plaatse van het plandeel bevindt zich onbebouwde grond. De ontsluiting vindt in het oosten plaats, namelijk
op de Legtenbergerstraat.

2.2 Gewenste situatie plangebied
2.2.1

Plandeel Het Spikkert

Zoals in de aanleiding is beschreven bestaat het voornemen om twee extra woningen toe te voegen aan de
Legtenbergerstraat, binnen de eerste fase van de uitbreidingswijk 'Het Spikkert'. Deze twee woningen worden
toegevoegd ter plaatse van een deel met een woonbestemming en een deel met een groenbestemming (zie
gestippelde blauwe omlijning in figuur 1.2).
Als gevolg van de toevoeging kunnen hier twee vrijstaande woningen en een twee-onder-een-kapwoning worden
(in totaal 4 woningen), in plaats van de in paragraaf 2.1.2 beschreven en beoogde 3 vrijstaande woningen
(waarvan reeds 2 woningen zijn toegestaan).
Van belang bij de stedenbouwkundig opzet is dat het ontwerp van de woningen passend is in de omliggende
omgeving en tevens aansluit op bestaande bebouwingsstructuren. Door oog te hebben voor deze aspecten
ontstaat een stedenbouwkundig verantwoord beeld.
In geval van voorgenomen ontwikkeling wordt dan ook aangesloten op de regels van het geldende
bestemmingsplan “Het Spikkert, eerste fase”. Zo zullen de goot- en bouwhoogte van de woningen, evenals de
overige woningen binnen het plangebied, ten hoogste respectievelijk 6 en 11 meter bedragen. Daarnaast moeten
deze woningen, evenals de overige woningen binnen het plangebied, eveneens vrijstaand of halfvrijstaand
worden gebouwd. Tot slot vormt het beeldkwaliteitsplan (bijlage 1 bij deze toelichting), dat in 2013 is opgesteld
ten behoeve van de reeds toegestane 17 woningen ter plaatse van Het Spikkert fase 1, ook de basis voor het
ontwerp van de twee extra woningen.
2.2.2

Erve Reestman

Tevens is het voornemen om ter plaatse van het plandeel Erve Reestman een in het geldende bestemmingsplan
(2013) per abuis wegbestemd bouwvlak op te nemen. Hierdoor wordt ter plaatse de realisatie van een in 2012
toegestane vrijstaande woning mogelijk.
Voor de maatvoering van de bebouwing wordt aangesloten op het plan voor Erve Reestman uit 2012, namelijk
een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 10 meter. Hierdoor sluit de bebouwing passend aan bij de
overige bebouwing op Erve Reestman. De locatie van het bouwvlak wordt ten opzichte van het verkregen
bouwvlak in 2012 twee meter naar het oosten gesitueerd, waardoor sprake is van een passende afstand tot de
naastgelegen woningen.
Het plandeel wordt, evenals in de bestaande situatie, in het oosten ontsloten op de Legtenbergerstraat.
2.2.3

Verkeer & parkeren

2.2.3.1
Algemeen
Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Dinkelland hanteert hiervoor de
gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren'. In deze notitie zijn geen kencijfers opgenomen ten aanzien
verkeersgeneratie. Hiertoe wordt de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 381
(december 2018)' van het CROW aangehouden.
Voor het plangebied binnen de gemeente Dinkelland gelden de volgende uitgangspunten:
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stedelijkheidsgraad: 'niet stedelijk';
zone: 'rest bebouwde kom'.
2.2.3.2
Verkeer
Op basis van bovenstaande uitgangspunten en de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie
381 (december 2018)' van het CROW is de verkeersgeneratie die voorliggende ontwikkeling oplevert berekend.
Plandeel Het Spikkert
Binnen het Spikkert zijn zowel halfvrijstaande woningen als vrijstaande woningen mogelijk. Binnen voorliggend
voornemen wordt uitgegaan van het toevoegen van twee vrijstaande woningen, aangezien deze de hoogste
toename aan verkeersbewegingen met zich mee brengen (worst-case). Gemiddeld levert de ontwikkeling, de
toevoeging van twee vrijstaande woningen, de volgende verkeersgeneratie op:
2 vrijstaande woningen (koop): 2 x 8,2 verkeersbewegingen = 16,4 verkeersbewegingen.
De te realiseren woningen worden rechtstreeks ontsloten op de Legtenbergsestraat. Verwacht wordt dat deze
straat in voldoende mate is ingericht om de berekende geringe toename eenvoudig en verkeersveilig te kunnen
verwerken.
Plandeel Erve Reestman
Gemiddeld levert de ontwikkeling, de toevoeging van een vrijstaande woning, de volgende verkeersgeneratie op:
1vrijstaande woning (koop): 1 x 8,2 verkeersbewegingen = 8,2 verkeersbewegingen.
De te realiseren woning wordt in het oosten ontsloten op de Legtenbergerstraat. Verwacht wordt dat deze straat
in voldoende mate is ingericht om ook deze berekende zeer geringe toename eenvoudig en verkeersveilig te
kunnen verwerken.
Conclusie
Het aspect 'verkeer' levert geen belemmering op voor voorliggende ontwikkeling.
2.2.3.3
Parkeren
Op basis van de uitgangspunten uit paragraaf 2.2.3.1 de parkeernormen van de gemeente Dinkelland is in het
kader van voorliggende ontwikkeling het de parkeerbehoefte berekend.
Plandeel Het Spikkert
Binnen het Spikkert zijn zowel halfvrijstaande woningen als vrijstaande woningen mogelijk. Binnen voorliggend
voornemen wordt uitgegaan van het toevoegen van twee vrijstaande woningen, aangezien dit de meeste
parkeerbehoefte oplevert (worst-case). Gemiddeld levert de ontwikkeling, de toevoeging van twee vrijstaande
woningen, de volgende verkeersgeneratie op:
2 vrijstaande woningen (koop): 2 x 2,3 parkeerplaatsen = 4,6 parkeerplaatsen.
Dit zijn afgerond 5 parkeerplaatsen.
Binnen het Spikkert fase 1 en op eigen terrein kan worden voorzien in deze geringe toenemende
parkeerbehoefte.
Plandeel Erve Reestman
Gemiddeld levert de ontwikkeling de volgende parkeerbehoefte op:
1vrijstaande woning (koop): 1 x 2,3 parkeerplaatsen = 2,3 parkeerplaatsen.
Dit zijn afgerond 3 parkeerplaatsen.
Op eigen terrein kan worden voorzien in deze zeer geringe toenemende parkeerbehoefte.
Conclusie
Het aspect 'parkeren' vormt geen belemmering voor voorliggende ontwikkeling.
Vermeld wordt dat in artikel 11.1 van de regels ter waarborging bepalingen zijn opgenomen, waarmee wordt
verzekerd dat binnen het plangebied voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd.
2.2.3.4
Conclusie
De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
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Hoofdstuk 3

Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten
weergegeven.

3.1 Rijksbeleid
3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

3.1.1.1
Algemeen
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en heeft de Nota
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak en de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving vervangen. 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.
3.1.1.2
Rijksdoelen en regionale opgaven
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische
structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop
staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk aan
waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen hebben
decentrale overheden beleidsvrijheid.
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan.
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn:
Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die
door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken (Waal,
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta
(deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke
kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals de
Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het aanwijzen
van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.

3.1.1.3
Toetsing aan de SVIR
De ontwikkeling raakt geen rijksbelangen zoals opgenomen in de SVIR.
3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

3.1.2.1
Algemeen
In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en geoptimaliseerd
instrument.
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Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting
van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.
Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:
bestaand stedelijk gebied: 'bestaand 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'.
stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren,
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´
Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar de
voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd met
het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).
3.1.2.2
Toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking
Voor de toetsing aan de “Ladder voor duurzame verstedelijking” is een uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van belang.
Hierin is uitgesproken dat met de realisatie van 11 woningen niet voorzien wordt in een woningbouwlocatie of
andere stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (ABRS 16
september 2015, 201501297/1/R4).
Gelet op de hiervoor genoemde uitspraak van de Afdeling is in voorliggend geval geen sprake van een stedelijke
ontwikkeling als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een fors
lager aantal woningen dan waarop de uitspraak is gebaseerd, namelijk maximaal drie grondgebonden woningen.
Geconcludeerd wordt dat geen verdere toetsing plaats hoeft te vinden aan de “Ladder voor duurzame
verstedelijking” en dat het initiatief voldoet aan het rijksbeleid.
3.1.3

Conclusie toetsing aan het rijksbeleid

Geconcludeerd kan worden dat het relevante ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau de in dit
bestemmingsplan besloten ontwikkeling niet in de weg staat.

3.2 Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie Overijssel,
welke is verankerd in de Omgevingsverordening.
3.2.1

Omgevingsvisie Overijssel (2017)

De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin de beleidsambities en doelstellingen staan die van provinciaal
belang zijn voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het uitgangspunt is gericht op het
jaar 2030. De visie biedt kaders in de vorm van ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en
stedelijke omgeving. Daarbinnen krijgen gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere
initiatiefnemers mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren.
De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn verwerkt in centrale beleidsambities voor
negen beleidsthema's. Deze beleidsthema's worden benaderd vanuit de overkoepelende rode draden
duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit.
Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder voor toekomstige
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.
Ruimtelijke kwaliteit is datgene wat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier
belangrijk is. Ruimtelijke kwaliteit gaan vooral over 'goed': mooi, functioneel en toekomstbestendig.
Sociale kwaliteit gaat over het welzijn of 'goed voelen' van de mens. In de omgevingsvisie gaat het over het
welzijn van de mens in relatie tot de fysieke leefomgeving.
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3.2.2

Omgevingsverordening Overijssel (2017)

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er daarbij
om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt
geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Eén van de instrumenten om het beleid uit
de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het
provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat
de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking en economische activiteiten gebundeld
worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied.
3.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve voorzieningen,
natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een initiatief binnen de
geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden. De eerste stap,
het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven aan nieuwe
initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de (wettelijke)
verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet
kan. Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van
publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of
inspirerend. In figuur 3.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven.

Figuur 3.1

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

3.2.3.1
Of - generieke beleidskeuzes
Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke
beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon
drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld
woningbouw- en kantorenlocaties - en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten - te voorkomen. In
de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.
De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening.
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3.2.3.2
Waar - ontwikkelingsperspectieven
Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. De
Omgevingsvisie onderscheid zes ontwikkelingsperspectieven. Deze ontwikkelingsperspectieven schetsen een
ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend
zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat ontwikkeld zou kunnen worden.
De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische redenen in haar Omgevingsvisie en
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de - voor dat
ontwikkelingsperspectief - geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden te
worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde stap
in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging ten aanzien van functies en ruimtegebruik, is er
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn
signaleringsgrenzen.
3.2.3.3
Hoe - gebiedskenmerken
Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen een
belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden de ruimtelijke kenmerken van een gebied of
gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype verstaan. Voor
alle gebiedstypen in Overijssel beschrijft de Catalogus Gebiedskenmerken welke kwaliteiten en kenmerken van
provinciaal belang zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.
De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de normerende
uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn in de omgevingsverordening geregeld. De
richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe rekening gehouden moet worden. Hier
kan gemotiveerd van worden afgeweken, mits aannemelijk is gemaakt dat met het alternatief de
kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De inspirerende uitspraken bieden een
wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen
worden. De inspirerende uitspraken bieden een wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop
ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren,
maar dit hoeft niet.
3.2.4

Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat
globaal het volgende beeld.
3.2.4.1
Of - generieke beleidskeuzes
Bij de afwegingen in de eerste fase ‘generieke beleidskeuzes’ zijn een aantal artikelen uit de
Omgevingsverordening Overijssel van belang. Op deze artikelen zal hierna nader worden ingegaan.

Artikel 2.1.2 Principe van concentratie
1. Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen voor lokaal
gewortelde bedrijvigheid en het realiseren van stedelijke voorzieningen, met bijbehorende infrastructuur en
groenvoorzieningen om te voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere doelgroepen.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.2 van de Omgevingsverordening Overijssel
Als gevolg van het voornemen worden twee extra woningen toevoegd binnen het eerste deel van de wijk het
Spikkert in Weerselo. Tevens wordt een per abuis wegbestemde woning opnieuw toegestaan. Het plan voorziet
in de behoefte in Weerselo en de gemeente Dinkelland (zie paragraaf 3.4.2.4). Deze behoefte is bepaald aan de
hand van de behoefte in de regio (zie paragraaf 3.3.1).
Geconcludeerd wordt dat de beoogde woningbouwontwikkeling voldoet aan de bepalingen, zoals opgenomen in
artikel 2.1.2.

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:
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dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of
transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn benut.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel
De woningbouwontwikkeling betreft een binnenstedelijke ontwikkeling, namelijk binnen de eerste fase van de
wijk het Spikkert en ter plaatse van de woonlocatie Erve Reestman. Het voornemen voldoet aan zuinig en
zorgvuldig ruimtegebruik. Voor wat betreft de ladder voor duurzame verstedelijking wordt verwezen naar
paragraaf 3.1.2. Zoals hierna zal blijken uit het ter plekke geldende ontwikkelingsperspectief en het ter plekke
geldende gebiedskenmerk van de “Stedelijke laag” is het plangebied gelegen in bestaand bebouwd gebied. Met
de invulling van het plangebied ten behoeve woningbouw vindt dan ook geen extra ruimtebeslag op de groene
omgeving plaats.
Geconcludeerd wordt dat het voornemen in overeenstemming is met artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening
Overijssel.

Artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen
1. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo,
voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is
aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw.
2. In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen zoals vastgesteld in
het kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien.
3. In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, mag - in afwijking
van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een maximum van 100% van de
behoefte zoals vastgesteld in het kader van de woonafspraken.
4. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn aangetoond als
realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en
provincie op basis van regionale afstemming.
5. Wanneer de realisatie van nieuwe woningen niet past binnen geldende woonafspraken of wanneer er voor
de gemeente geen woonafspraken gelden, dan moet de behoefte aan nieuwe woningen aangetoond worden
door middel van actueel onderzoek woningbouw waarop de instemming is verkregen van zowel de
gemeenten in de regio als Gedeputeerde Staten.
6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt de eis dat gemeenten in de regio moeten hebben ingestemd niet
voor buurgemeenten die gelegen zijn buiten de provincie Overijssel. In dat geval moet zijn aangetoond dat
afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden.
De van belang zijnde begrippen in het kader van artikel 2.2.2 zijn hierna opgenomen:
Nieuwe woningen: te realiseren woningen, waarvoor nog geen omgevingsvergunning is afgegeven
Actueel onderzoek woningbouw: door de raad vastgesteld onderzoek waarin de behoefte van de gemeente
aan nieuwe woningen is onderbouwd op basis van de regionale behoefte woningbouw, markt- en
vastgoedanalyses en andere relevante gegevens.
Regionale behoefte woningbouw: door Gedeputeerde Staten vastgestelde provinciale analyse waarin de
regionale behoefte aan nog te realiseren woningen is onderbouwd op basis van provinciale
behoefteprognoses.
Woonafspraken: bestuurlijke afspraken tussen provincie Overijssel en gemeenten over onder meer
doelgroepen, wonen en zorg, stedelijke vernieuwing, toekomstbestendigheid bestaande voorraad,
programmeren en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en bijbehorende programmeringsdocumenten, zoals
voor een aangegeven periode zijn gemaakt.
Regio: de gemeenten die onderdeel uitmaken van de samenhangende woningmarkt die bediend wordt met
de woningbouwmogelijkheden die een gemeente biedt.
In artikel 2.2.3 lid 1 van de Omgevingsverordening wordt onder actueel onderzoek woningbouw verstaan:
onderzoek dat eens in de 2 jaar wordt geactualiseerd.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel
Op de gronden binnen het plangebied worden als gevolg van het voornemen twee extra woningen toegevoegd
en wordt een eerder toegestane woning weer opnieuw toegestaan. Planologisch gezien is daarmee sprak van
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drie extra woningen. Het voornemen past daarmee binnen het actuele gemeentelijk woningbouwprogramma en
is tevens in overeenstemming met het RWP Twente (april 2017) (zie ook paragraaf 3.4.2 en 3.3.1 in deze
toelichting).
Gelet hierop wordt voldaan aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel.
3.2.4.2
Waar - ontwikkelingsperspectieven
In voorliggend geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving van belang.
Op figuur 3.1 is te zien dat de ontwikkellocatie binnen het plandeel het Spikkert en het plandeel Erve Reestman
(zie rode en blauwe gestippelde omlijning) zijn aangemerkt als 'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke
netwerken'.

Figuur 3.1

Het Ontwikkelingsperspectief (Bron: Provincie Overijssel)

3.2.4.2.1
Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken
De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale behoefte aan wonen,
werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal afgestemd.
Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en
aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen
om te anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te reserveren).
Van belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het watersysteem,
bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening houden met risico's op
overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen ook bijdragen aan de energietransitie
(door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie door
bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten).
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3.2.4.2.2
Toetsing van het initiatief aan het "Ontwikkelingsperspectief"
Ter plaatse van dit perspectief mag altijd gebouwd worden voor de lokale behoefte, mits dit is onderbouwd en
regionaal is afgestemd. In voorliggend geval is lokaal behoefte aan de te realiseren woningen (zie paragraaf
3.4.2). Met de ontwikkeling wordt bijgedragen aan de vitaliteit en aantrekkelijkheid en wordt tevens de diversiteit
aan milieus versterkt.
Geconcludeerd wordt dat het ontwikkelingsperspectief zich niet verzet tegen de in dit bestemmingsplan besloten
ontwikkeling.
3.2.4.3
Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap,
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Gezien de aard van de ontwikkeling, waarbij woningen worden toegevoegd ter plaatse van
reguliere woonbestemmingen en een groenbestemming die op basis van het geldende bestemmingsplan kan
worden gewijzigd naar een reguliere woonbestemming, zijn geen effecten op de gebiedskenmerken. Het is
daarom, vanwege de ligging in het stedelijk gebied, enkel benodigd om in te gaan op de 'Stedelijke laag'.
De "Stedelijke laag"
De ontwikkellocaties (rode en blauwe gestippelde omlijning) zijn op de gebiedskenmerkenkaart van de
"Stedelijke laag" aangeduid met de gebiedstypen 'Informele trage netwerk' en 'Woonwijken 1955 - nu'. In figuur
3.2 is dat weergegeven.

Figuur 3.2

De Stedelijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

'Woonwijken 1955 - nu'
De woonwijken van 1955 tot nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een collectief idee en
grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn uiteengelegd en de wijken zijn
opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter: buurten met eengezinswoningen, flatwijken,
villawijken, wijk(winkel)centra. Er is sprake van een tijdsgebonden verkavelingsstructuur op basis van
verschillende ordeningsprincipes.
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'Informele trage netwerk'
Het informele trage netwerk is het ‘langzame’ netwerk (wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, vaarroutes) van
de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke laag toegankelijk en ervaarbaar
maakt. De oude zandwegen en paden vormen het basisstramien. Als ontwikkelingen plaats vinden in de
gebieden die in de directe invloedssfeer van stad en dorp liggen (b.v. bedrijventerreinen, woonwijken) , dan
dragen deze ontwikkelingen bij aan behoud en verkleining van de maaswijdte van het padennetwerk.
Toetsing van het initiatief aan de 'Stedelijke laag'
Voorliggend voornemen voorziet in de toevoeging van woningen binnen bestaande woonwijken met een
homogeen bebouwingskarakter. Het ontwerp van de woningen ter plaatse van het Spikkert zal aansluiten bij het
beeldkwaliteitplan voor deze wijk, waardoor de ontwikkeling past binnen het karakter van de wijk (zie bijlage 1
bij deze toelichting voor dit beeldkwaliteitsplan). De ontwikkeling ter plaatse van Erve Reestman zal voor wat
betreft de maatvoering aansluiten op de overige bebouwing op Erve Reestmaan, waardoor eveneens sprake is
van een ontwikkeling passend bij het karakter in de omgeving. De ontwikkeling tast daarnaast de maaswijdte van
het padennetwerk niet aan, aangezien de ontwikkeling hoofdzakelijk plaatsvindt ter plaatse van 'bestaande'
woonbestemmingen.
Geconcludeerd wordt dat de 'Stedelijke laag' zich niet verzet tegen de in dit bestemmingsplan besloten
ontwikkeling.
3.2.5

Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het provinciaal beleid
zoals genoemd in de Omgevingsvisie Overijssel, die is verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel.

3.3 Regionaal beleid
Het regionaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan voor voorliggend initiatief betreft het
Regionaal Woningbouwprogramma uit 2017.
3.3.1

Regionaal Woningbouwprogramma

3.3.1.1
Algemeen
Gemeenten in Twente hebben samen met de provincie woonafspraken gemaakt in 2016. Door te spreken over
de nieuwe woonprogrammering en de Ladder voor duurzame verstedelijking is in Twente een grote slag
gemaakt met het denken en werken volgens deze Ladder. De gemaakte woonafspraken dragen dan ook bij aan
een grote veranderslag in het denken over de woonprogrammering in Twente.
Het RWP Twente 2017 betreft een actualisatie van 2016 waarin marktinzichten over woningvraag- en aanbod
zijn meegenomen en legt de afspraken in Twente vast. Dankzij het RWP kennen gemeenten het kader voor hun
woonprogrammering, is het duidelijk wanneer de provincie achter een woonplan van de gemeenten staat en
beschikken gemeenten grotendeels over een indicatie voor onderbouwingen voor de Ladder.
3.3.1.2
Programmering gemeente Dinkelland 2017
In circa 55% van de woningvraag voorziet de gemeente Dinkelland voor de komende 10 jaar met plannen met
een directe bouwtitel. De gemeente heeft niet te maken met uitwerkingsplichten en gaat daarnaast uit van een
onderprogrammering van 80%. De 20% die daarbij overblijft wenst de gemeente in te zetten voor de
herontwikkeling van locaties voor herstructurering en transformatie. Daarnaast vraagt de toenemende vraag van
de zogeheten rood voor rood plannen om een meer flexibel woningbouwprogramma.
Het woningbouwprogramma voor de gemeente Dinkelland, dat afkomstig is uit het RWP Twente uit 2017, is
gebaseerd op prognoses van de afgelopen zes jaar. Inclusief een bandbreedte van 10% kent de gemeente een
netto woningvraag van in totaal 690 woningen. In vergelijking met het oorspronkelijke woningbouwprogramma is
de vraag met 70 woningen gestegen.
3.3.1.3
Toetsing van het initiatief aan het Regionaal Woningbouwprogramma
In voorliggend geval worden planologisch gezien drie extra woningen gerealiseerd. Deze woningen passen
binnen de netto woningvraag in de gemeente Dinkelland, waardoor het voornemen in overeenstemming is met
het RWP Twente.
Geconcludeerd wordt dat de in deze ruimtelijke onderbouwing beschreven ontwikkeling in overeenstemming is
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met het programma van de regio.

3.4 Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. Hieronder worden de meest relevante beleidsstukken
voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling behandeld.
3.4.1

Structuurvisie Dinkelland

3.4.1.1
Algemeen
De Structuurvisie Dinkelland is op 10 september 2013 vastgesteld door de raad van de gemeente Dinkelland. De
structuurvisie bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente Dinkelland. Feitelijk
betreft de structuurvisie een actualisering en integratie van het bestaande beleid. Naast een integrale
beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de gemeente Dinkelland in de regio Twente
aan.
3.4.1.2
Hoofdambitie
Hoofdambitie van Structuurvisie is:
"Dinkelland staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van een unieke combinatie van levende en sociaal
coherente gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde en weerbare economie".
Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt:
1. de gemeente zet in op 10 vitale woonkernen, met een concentratie van de meest kostbare
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo;
2. het versterken van het economisch profiel door het realiseren van compenserende werkgelegenheid in de
agrarische sector en het bevorderen van de economische betekenis van de toeristisch recreatieve sector;
3. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;
4. het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme;
5. het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.
3.4.1.3
Visie op hoofdlijnen voor Weerselo
De visie op hoofdlijnen voor de kern Weerselo is als volgt:
De kern Weerselo is aangeduid als verzorgingskern. Voor Weerselo zal enige groei van draagvlak/inwonertal
moeten worden gerealiseerd zodat het dienst kan blijven doen als verzorgingskern. Voor de komende jaren
wil de gemeente in het plan Het Spikkert bouwen via een uniek concept: “riant wonen in het groen”. Een
kwalitatief hoogwaardig woonconcept met een combinatie van natuur en woonruimte. Hierbij is het streven
om speciale doelgroepen, zoals jongeren, te bedienen. Hierdoor ontstaat een evenwichtige opbouw van de
bevolking en worden de leefbaarheid en het voorzieningenniveau geborgd.
Ontwikkelen recreatieve verbinding van ‘t Stift met dorpskern Weerselo;
Realisatie rondweg noordoostzijde van de kern;
Uitbreiding bedrijventerrein Echelpoel. De ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt in overleg met
Provincie en Waterschap gedaan;
Versterken dorpshart, door concentratie winkelfuncties in het centrum;
Beleefbaar en zichtbaar maken van de Weerselerbeek. Hiervoor ontwikkelt de gemeente samen met het
Waterschap Regge en Dinkel een visie;
Benadrukken en versterken radialen naar het dorpshart ten behoeve van het ontwikkelen van de
hoofdstructuur;
Uitbreiding groenstructuur (opgaand groen, zuidkant);
Reconstructiegebieden binnen de kern;
Reconstructie Bisschopstraat;
Uitbreiding woonbebouwing: naast het Spikkert zijn enkele locaties als mogelijkheid aangeduid, nader
onderzoek is noodzakelijk.
3.4.1.4
Visie op hoofdlijnen 'Wonen'
Gelet op de demografische cijfers en het (provinciaal, regionaal en gemeentelijk) woonbeleid zijn de
speerpunten voor de gemeente Dinkelland gericht op:
Bevorderen van de verzorgingskernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo:
1. Concentratie van voorzieningen en woningen voor ouderen.
2. De komende jaren bouwen voor de groei van de woningbehoefte in Weerselo zelf en voor starters en
huishoudens die anders de gemeente Dinkelland zouden verlaten. Door het realiseren van aantrekkelijke
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woningen in een ruime en groene omgeving is spontane vestiging uit andere kernen niet ondenkbaar.
Ook de groei van werkgelegenheid in Weerselo kan leiden tot een extra woningvraag in deze kern. De
ontwikkelingen in Weerselo worden de komende jaren nauwlettend gevolgd en indien nodig wordt het
beleid bijgesteld.
Evenwichtige opbouw van de bevolking:
1. Ten behoeve van een evenwichtige opbouw van de bevolking van Dinkelland zet de gemeente zich met
name in voor speciale doelgroepen (jongeren, minder draagkrachtigen en ouderen);
2. de voorkeur gaat in eerste instantie naar inbreiding en herstructurering voordat er uitbreiding plaats
vindt. Dit is deels vastgelegd in het woningbouwprogramma, waarin is opgenomen dat 40% van het
maximaal aantal te bouwen woningen wordt gebouwd op inbreidingslocaties;
3. De gemeente Dinkelland streeft er naar dat per 1 januari 2015 ten minste 50% van de huishoudens in
enigerlei vorm van een woonservicegebied woont, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen.
De gemeente Dinkelland kent een hoge prioriteit toe aan duurzaamheid en energiebesparing.
3.4.1.5
Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Dinkelland
Met de woningen die binnen voorliggend voornemen worden gerealiseerd worden zoals gewenst en noodzakelijk
is extra woningen gerealiseerd. Hierbij wordt voor een deel voorzien in de lokale woonbehoefte. Dit heeft een
positieve invloed op de vitaliteit van de woonkern en verzorgingskern Weerselo en de vitaliteit van de gemeente
Dinkelland, hetgeen bijdraagt aan de hoofdambitie van de gemeente.
Met de realisatie van de extra woningen op zeer geschikte 'inbreidingslocaties', zoals in het kwalitatief
hoogwaardige woonconcept het Spikkert en op het 'woonerf' Erve Reestman, kunnen speciale doelgroepen zoals
jongeren bediend worden. Hierdoor blijven starters en andere huishoudens woonachtig in de gemeente en is
binnen de kern sprake van een evenwichtige bevolkingsopbouw. Daarnaast draagt dit bij aan het borgen van de
leefbaarheid en het voorzieningenniveau.
Tot slot voldoen de te realiseren woningen aan de meest recente duurzaamheidseisen, waardoor tevens
rekening wordt gehouden met duurzaamheid en energiebesparing.
Voorliggend voornemen voldoet dan ook aan de structuurvisie van de gemeente Dinkelland.
3.4.2

Woonvisie Dinkelland 2016+

3.4.2.1
Algemeen
Op 11 juli 2016 is door de gemeenteraad van Dinkelland de Woonvisie 2016+ ‘Een uitdaging om het mooier te
maken’ vastgesteld. Deze visie schetst een visie op het wonen in de gemeente tot 2020, met een doorkijk tot
2025. De visie is de basis voor strategische afwegingen en stelt de vraag hoe de woonaantrekkelijkheid van
Dinkelland versterkt kan worden voorop.
Tevens staan een aantal thema’s centraal, te weten: beschikbaarheid, betaalbaarheid, extramuralisering en
duurzaam wonen. De gemeente neemt hierbij een faciliterende positie in en geeft richting, waarna zij partijen
uitnodigt om met concrete plannen te komen.
De woonvisie is in hoofdlijnen overeenkomstig met Het Regionaal Woningbouwprogramma (zie paragraaf 3.3.1)
en is dan ook regionaal afgestemd.
3.4.2.2
Visie en ambitie
De ambitie van de gemeente voor 2025 luidt als volgt:
Voor alle doelgroepen, jong en oud, blijft het aantrekkelijk wonen in Dinkelland. Het woningaanbod is gevarieerd,
comfortabel en toekomstbestendig zodat men ook op latere leeftijd thuis kan blijven wonen. Er is sprake van een
passend voorzieningenniveau en inwoners zijn tot elkaar betrokken, waardoor de leefbaarheid in de negen
kernen versterkt.
Deze ambitie is onderverdeeld in 3 ambities, namelijk:
1. Een kwaliteitsslag maken, met daarin onder andere:
a. In stand houden kwaliteit centrumgebieden / kernwinkelgebieden
b. Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
c. Toekomstbestendig maken bestaande woningvoorraad
d. Gerichte aanpak in buurten door renovatie van woningen en woonomgeving
2. Beschikbaarheid in de vorm van: voor iedere doelgroep een woning, met daarin onder andere;
a. Nieuwbouwprogramma afstemmen met de regiogemeenten
b. Nieuwe plancapaciteit toetsen aan afwegingskader
26

bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase herziening

c. Flexibele woningdifferentiatie in bestemmingsplannen
d. Nieuwbouwaccenten: sociale huur en voor middeninkomens
3. Betaalbaarheid in de vorm van: een passende prijs met bijbehorende kwaliteit, met daarin onder andere:
a. Beperkte vermindering van de kernvoorraad sociale huurwoningen is mogelijk
b. Voortzetten starterslening om het gat tussen huur en koop te overbruggen
c. Onderzoek naar de blijverslening
d. In het huurprijsbeleid corporaties wordt de huurprijs beter afgestemd op het inkomen
3.4.2.3
Afwegingskader nieuwe plancapaciteit
De gemeente kan meewerken aan het realiseren van nieuwe plancapaciteit als voldaan wordt aan het volgende
afwegingskader:
1. ontwikkelingen moeten invulling geven aan de gemeentelijke beleidsdoelen, zoals beschreven in deze
woonvisie (onder meer versterking wonen in centrumgebieden, etc.). Met name moet worden ingezet op het
realiseren van levensloopbestendige woningen en starterswoningen.
2. ontwikkelingen die betrekking hebben op de benutting van kleinschalige locaties voor herstructurering of
transformatie krijgen, op basis van de 'Beleidsnota inbreidingslocaties gemeente Dinkelland 2016', prioriteit.
Voor dergelijke plannen gelden de volgende eisen:
a. Er is ruimte voor nieuwe plancapaciteit.
b. Het plan heeft een woningdifferentiatie waarvan door onderzoek door de ontwikkelaar is aangetoond dat
het voorziet in de actuele, kwalitatieve woningbehoefte.
c. Het plan past binnen het actuele kwaliteitskader zoals opgenomen in de tweejaarlijkse Uitvoeringsnota
woningbouw (zie paragraaf 3.4.2.4).
3. ontwikkelingen op een lege plek zijn in uitzonderingssituaties mogelijk, mits voldaan wordt aan de
voorwaarden. Voor andere, nieuwe plancapaciteit gelden onder andere de volgende eisen:
a. Er is ruimte voor nieuwe plancapaciteit.
b. Het plan voldoet aan het afwegingskader van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het hanteren
van deze ladder is noodzakelijk om aan de verantwoordingsplicht bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te
voldoen.
c. Het plan heeft een woningdifferentiatie waarvan door onderzoek door de ontwikkelaar is aangetoond dat
het voorziet in de actuele, kwalitatieve woningbehoefte.
d. Het plan past binnen het actuele kwaliteitskader zoals opgenomen in de tweejaarlijkse. Uitvoeringsnota
woningbouw.
4. Plannen die in het gemeentelijke woningbouwprogramma passen, moeten binnen een periode van drie jaar
(nadat positief principebesluit is verzonden) in procedure worden gebracht. Als dat achterwege blijft, vervalt
de (contingents)reservering.
3.4.2.4
Uitvoeringsnota woningbouw 2018
Van het RWP (zie paragraaf 3.3.1) is afgeleid dat voor de periode 2018 tot en met 2027 behoefte is aan 300
woningen in de verzorgingskernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Tevens zijn 80 woningen in de
gemeente Dinkelland behouden als “Vrije ruimte” voor onvoorziene waardevolle initiatieven.
Naar verwachting wordt de kwantitatieve groei van veel kernen na 2027 minder. Er moeten bewuste keuzes
worden gemaakt over welke woningtypen je toestaat en op welke (structuurversterkende) plekken. Voor het
nieuwe afwegingskader zijn met name de volgende ontwikkelingen en uitgangspunten van belang:
tot 2027 is er nog sprake van een huishoudenstoename;
op de korte termijn is er een tekort aan starterswoningen maar op termijn is de opgave beperkt;
zet in op nieuwbouwconcepten die zowel voor starters als senioren geschikt zijn, zodat deze
toekomstbestendig zijn;
de grootste opgave ligt bij ouderen en vernieuwing van de bestaande voorraad via renovatie, vervanging of
verdunning.
3.4.2.5
Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie Dinkelland 2016+
Binnen het voornemen wordt, passend bij de ambitie van de gemeente, bijgedragen aan een gevarieerd
woningaanbod. Dit aanbod zorgt voor passende en aantrekkelijke woningen voor verschillende doelgroepen in de
kern Weerselo en de gemeente Dinkelland, hetgeen bijdraagt aan de lokale leefbaarheid. In onderstaande tekst
wordt het voornemen getoetst aan het afwegingskader voor nieuwe plancapaciteit.
Toetsing afwegingskader nieuwe plancapaciteit (zie paragraaf 3.4.2.3)
1. Binnen het voornemen wordt invulling geven aan de gemeentelijke beleidsdoelen, zoals beschreven in de
woonvisie. Zo wordt ingezet op het realiseren van toekomstbestendige en duurzame woningen die geschikt
zijn voor verschillende doelgroepen, eveneens passend binnen het nieuwbouwprogramma dat is afgestemd
binnen de regio (zie ook paragraaf 3.3.1 - Regionaal Woningbouwprogramma). De twee woningen die
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worden toegevoegd aan het Spikkert zullen daarnaast zowel vrijstaand als halfvrijstaand gerealiseerd
kunnen worden, waardoor sprake is van flexibele woningdifferentiatie binnen voorliggend bestemmingsplan
en de ontwikkeling eveneens geschikt is voor middeninkomens. Voor de woning die wordt toegestaan op
Erve Reestman is dit niet het mogelijk, aangezien hier geldt dat enkel de oorspronkelijk toegestane
mogelijkheden worden hersteld (één woning).
2. Binnen het voornemen is hoofdzakelijk sprake van een inbreidingslocatie (bestaande woonbestemmingen en
locatie die op basis van het geldende bestemmingsplan kan worden gewijzigd in een woonbestemming).
Daarnaast is nog voldoende ruimte voor nieuwe plancapaciteit, zoals gebleken in paragraaf 3.3.1 (Regionaal
Woningbouwprogramma) en paragraaf 3.4.2.4 (Uitvoeringsnota woningbouw 2018). Dit is onder andere het
gevolg van het feit dat wordt verwacht dat nog tot 2027 sprake zal zijn van een huishoudenstoename. Op
basis van het voornemen zijn ter plaatse van het plandeel het Spikkert, zoals reeds vermeld, zowel een
twee-onder-een-kapwoning als twee vrijstaande woningen mogelijk. Hierdoor is sprake van
woningdifferentiatie. Met het voornemen kan worden voorzien in de lokale behoefte. Op basis van paragraaf
3.4.2.4 (Uitvoeringsnota woningbouw 2018) kan tevens worden geconcludeerd dat het voornemen past
binnen het actuele kwaliteitskader, zoals opgenomen in de tweejaarlijkse Uitvoeringsnota woningbouw. Het
plan voldoet daarnaast eveneeens aan het afwegingskader van de Ladder voor duurzame verstedelijking,
zoals gebleken in paragraaf 3.1.2.2 (Toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking).
3. Onder punten 1 en 2 is gebleken dat het voornemen voldoet aan het afwegingskader van de Ladder voor
duurzame verstedelijking, (voor zover mogelijk) sprake is van een woningdifferentiatie die voorziet in de
actuele kwalitatieve woningbehoefte en past binnen het actuele kwaliteitskader zoals opgenomen in de
tweejaarlijkse uitvoeringsnota woningbouw.
4. Voorliggend voornemen wordt binnen een periode van drie jaar (nadat positief principebesluit is verzonden)
in procedure gebracht.
Geconcludeerd wordt dat de in dit bestemmingsplan beschreven ontwikkeling in overeenstemming is met de
gemeentelijke woonvisie.
3.4.3

Beleidsnota inbreidingslocaties

3.4.3.1
Algemeen
De gemeente Dinkelland heeft op 26 januari 2016 de 'Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente Dinkelland 2016'
vastgesteld. Aanleiding van de herziening van de beleidsnota vormen wijziging van de ruimtelijke regelgeving
(Besluit ruimtelijke ordening), een toenemende leegstand en de demografische ontwikkeling. De herziening
schetst daarvoor het actuele beleidskader en biedt een handreiking voor de toetsing van dergelijke aanvragen.
Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de lokale regelgeving te harmoniseren.
De beleidsnota is van toepassing op aanvragen voor kleinschalige woningbouw in bestaand stedelijk gebied.
Prioriteit wordt toegekend aan aanvragen die betrekking hebben op de benutting van locaties voor
herstructurering of transformatie. Voor uitleg van het begrip “kleinschalig” wordt aangesloten bij de actuele
stand van de jurisprudentie met betrekking tot de toepassing van de zogeheten Ladder voor duurzame
verstedelijking (artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening). Voorliggend plan is niet ladderplichtig en
valt daarmee onder de definitie van "kleinschalig".
Vastgesteld beleid schept kaders en geeft meer duidelijkheid en zekerheid voor initiatiefnemers en
omwonenden. De doelstelling van deze nota is het hebben van een beleidsinstrument om aanvragen voor het
bouwen op inbreidingslocaties ruimtelijk te verantwoorden en gemaakte keuzes te kunnen beargumenteren.
Beleid op inbreidingslocaties geeft kansen voor verbetering en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij
wordt primair ingezet op bouwen voor behoefte op locaties voor herstructurering of transformatie binnen
bestaand stedelijk gebied.
3.4.3.2
Planologie

Kader

Het bestaande beleid waar ontwikkelingen aan getoetst worden, betreft onder meer:
Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte: toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking (art.
3.1.6, lid 2 Bro);
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel: woonafspraken
Gemeente:
1. Structuurvisie Dinkelland (ontwikkelingsrichting op hoofdlijnen per keren en locaties)
2. Woonvisie 2016+: woningbouwprogramma totaal en per kern en doelgroepen
3. Beleidsnota Inbreidingslocaties
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Stedenbouwkundige aspecten
De stedenbouwkundige toetsing is erop gericht te kijken of de aanvraag aansluit op de omgeving, of deze een
meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de bestaande situatie en of het perceel geschikt is. Afhankelijk van de
aard en omvang van het voorgenomen bouwplan en de locatie kan het college besluiten de gemeentelijke
kwaliteitsgroep in te schakelen voor de stedenbouwkundige toets.
Aansluiting op de omgeving
Bebouwing op inbreidingslocaties is alleen acceptabel als de bebouwing vanuit stedenbouwkundige
overwegingen als logisch kan worden beschouwd, als het iets toevoegt aan de ruimtelijke situatie of als er
aantoonbaar sprake is van een verbetering van de bestaande situatie. Er moet een logische aansluiting zijn op
de bestaande stedenbouwkundige structuur en er moet samenhang worden gevormd met de omgeving. De
groene elementen in een gebied en de stedenbouwkundig ruimtelijke waarde van een gebied zijn in hoge mate
bepalend bij de afweging of bebouwing aanvaardbaar is. Wanneer het perceel deel uitmaakt van een groter
geheel mag de bebouwing op de inbreidingslocatie geen kwaliteitsverlies betekenen van de samenhang met de
omgeving.
Herstructurering of transformatie
Indien een voorgenomen ontwikkeling voorziet in een regionale behoefte moet volgens de Ladder voor duurzame
verstedelijking (art. 3.1.6 Bro) vervolgens worden beoordeeld of deze binnen bestaand stedelijk gebied kan
worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten. Onder transformatie wordt
verstaan de verandering van de functie van de bebouwing van het stedelijk gebied, bijvoorbeeld een winkelpand
wordt woning of na sloop van een bedrijf ontstaat er ruimte voor woningbouw. Herstructurering betreft het
vernieuwen van verouderde of verloederde woongebieden, b.v. door sloop en nieuwbouw waardoor met een
ander type woningen voorzien wordt in de actuele vraag naar woningen. Het bebouwen van lege plekken valt
niet onder transformatie en herstructurering.
Behandeling en prioritering locaties
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Primair komen in aanmerking plannen die betrekking hebben op een van de volgende situaties:
1. de sanering van een (milieuhinderlijk) bedrijf uit de woonomgeving;
2. het vervangen van een reeds langer leegstaande gebouw zoals een horecapand, winkelpand of
schoolgebouw;
3. Het oplossen van een stedenbouwkundig ongewenste situatie;
4. Het bijdragen aan het realiseren van gemeentelijk beleid, zoals opgenomen in een structuurvisie, woonvisie
of bestemmingsplan.
3.4.3.3
Toetsing van het initiatief aan de Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente
Dinkelland 2016
De ontwikkeling geschiedt in het kader van de lokale behoefte en is in overeenstemming met het gemeentelijke
woonbeleid (zie paragraaf 3.4.2.5). Het voornemen vindt grotendeels plaats binnen bestaande
woonbestemmingen, ter plaatse van bestaande wijken. Binnen het voornemen wordt bijgedragen aan het
realiseren van gemeentelijk beleid., waardoor sprake is van situatie 4 in de nota.
De nieuwe bebouwing zal qua volume, massa, vormgeving en situering aansluiten bij de omliggende
woonbebouwing en past binnen het bestaande woonkarakter van de omgeving. Qua ontwerp worden de te
realiseren woningen in het Spikkert, net als de overige woningen in de wijk, aangesloten op het
beeldkwaliteitsplan van de wijk (zie bijlage 1 bij deze toelichting). De te realiseren woning op Erve Reestman
wordt qua maatvoering zoveel mogelijk aangesloten op de andere woningen ter plaatse (de
twee-onder-een-kapwoning die eveneens onderdeel was van het voornemen dat in 2012 is toegestaan).
Tot slot wordt geconcludeerd dat ten aanzien van de milieu- en omgevingsaspecten geen sprake is van
belemmeringen, hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar het volgende hoofdstuk.
Geconstateerd wordt dat het voornemen volledig past binnen het planologisch beleid met betrekking tot
inbreidingslocaties.
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3.4.4

Nota omgevingskwaliteit

3.4.4.1
Algemeen
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben op 22 december 2015 de gezamenlijke welstandsnota 'Nota
Omgevingskwaliteit' vastgesteld. De gemeenten hebben de keus gemaakt om de bemoeienis zoveel mogelijk te
beperken en daarom alleen te sturen op omgevingskwaliteit waar dit nodig en voor iedereen uitlegbaar is.
Ruimtelijke kwaliteit en deregulering hebben in het proces bij het opstellen van de nota centraal gestaan.
Behalve deregulering staat ook maatwerk centraal in het welstandsbeleid. De beeldkwaliteit van karakteristieke
en kenmerkende plekken dient te worden geborgd. Het grondgebied van de gemeenten is opgedeeld in
deelgebieden, om per deelgebied tot een passend welstandsbeleid te komen is gewerkt via de thema's
waardering, ambitie en beleid.
Voor elk deelgebied is een waarderingsblad en een ambitiekaart gemaakt. Ieder blad bestaat uit een kaartje van
het gebied, een toelichting, en een weergave van de beoogde omgevingskwaliteit dat bij de welstandstoets voor
de omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) van toepassing is. Het welstandsbeleid van de gemeentes bestaan
uit drie niveaus van omgevingskwaliteit:
basis omgeving;
midden omgeving;
bijzonder omgeving.
Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen bouwwerken, die allen een andere impact hebben op de
omgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
Kleine bouwwerken (binnen en buiten het bestemmingsplan);
Reguliere bouwwerken (binnen het bestemmingsplan);
Reguliere bouwwerken (buiten het bestemmingsplan, m.u.v. kleine bouwwerken);
Bijzondere bouwwerken.
3.4.4.2
Welstandsniveau projectgebied
Het plangebied is gelegen aansluitend op een gebied dat in het welstandsbeleid dat is aangemerkt als
‘(historische) invalsweg’ en een ‘midden omgeving'. In voorliggend geval gaat het om de bouw van drie
woningen, welke worden aangemerkt als reguliere bouwwerken (bouwwerken buiten het bestemmingsplan).
Aangezien het plangebied aansluitend gelegen is op de midden omgeving kan het van belang zijn dat het
initiatief getoetst wordt door het Q-team (kwaliteitsteam).
3.4.4.3
Toetsing van het initiatief aan de Nota omgevingskwaliteit
Het voornemen betreft de toevoeging van een tweetal extra woningen binnen de eerste fase van het Spikkert en
het wederom toestaan van een eerder toegestane woning op Erve Reestman. Voor de wijk het Spikkert is een
beeldkwaliteitsplan opgesteld (zie bijlage 1 bij deze toelichting). Het ontwerp van de te realiseren woningen in
deze wijk wordt aangesloten op dit plan, waardoor toetsing door het Q-team niet noodzakelijk wordt geacht. Het
concrete bouwplan van de woning op Erve Reestman zal, wanneer deze gereed, is worden getoetst.
Geconcludeerd wordt dat voorliggend voornemen in overeenstemming is met de Nota omgevingskwaliteit van de
gemeente
3.4.5

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling goed past
binnen de gemeentelijke kaders.
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Hoofdstuk 4 Milieu- en
omgevingsaspecten
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het
betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie &
cultuurhistorie en Besluit milieueffectrapportage.

4.1 Geluid (Wet geluidhinder)
4.1.1

Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet
worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een
omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een
bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek
moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja,
welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen.
4.1.2

Situatie plangebied

4.1.2.1
Industrielawaai en railverkeerslawaai
Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van een gezoneerd bedrijventerrein. Daarom wordt niet nader op
het aspect industrielawaai ingegaan. In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op de in de omgeving aanwezige
(individuele) bedrijvigheid.
Railverkeerslawaai wordt in voorliggend geval eveneens buiten beschouwing gelaten, aangezien de
dichtstbijzijnde spoorlijn zich op ruime afstand van het plangebied bevindt.
4.1.2.2
Wegverkeerslawaai
Plandeel Het Spikkert
In het kader van wegverkeerslawaai is door BJZ.nu een akoestisch onderzoek verricht ter plaatse van één van de
twee extra woningen. De andere woning is, in verband met de wijzigingsbevoegdheid, bij de vastelling van het
geldende bestemmingsplan reeds onderzocht en hiervoor is tevens reeds een hogere waarde verkregen.
Akoestisch onderzoek ten behoeve van deze woning is dan ook niet noodzakelijk (zie voor dit onderzoek bijlage 2
bij deze toelichting).
De resultaten van het onderzoek dat in het kader van voorliggend bestemmingsplan is uitgevoerd worden hierna
kort beschreven, in bijlage 3 bij deze toelichting is het gehele onderzoek opgenomen.
Onderzoek 2019
Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is
afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen.
Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:
Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.
De te onderzoeken woning bevindt zich in de geluidzone van de Legtenbergerstraat (2 rijstroken), waardoor
deze weg van belang is in het akoestisch onderzoek. Daarnaast is de Eertmansweg, ondanks dat hiervoor
vanwege de maximumsnelheid geen geluidzone voor geldt, eveneens meegenomen in het rekenmodel in het
kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.
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Voor de woning geldt een voorkeurswaarde van 48 dB, als gevolg van wegverkeerslawaai. Bij het vaststellen van
een hogere waarde geldt een maximum van 63 dB, vanwege de ligging in stedelijk gebied. De locatie is op basis
van het gemeentelijk beleid aangewezen als 'Woongebied', met de ambitiewaarde 'redelijk rustig' (43 dB) en
bovengrenswaarde 'onrustig' (53 dB). Voor de Legtenbergerstraat geldt een snelheidsregime van 50 km/u en
voor de Eertmansweg geldt een snelheidsregime van 30 km/u, waardoor voor deze wegen een vermindering van
5 dB aan de orde is.
Op basis van de onderzoeksresultaten (gebaseerd op het jaar 2030) wordt geconcludeerd dat:
als gevolg van de Eertmansweg op beide relevante gevels ruimschoots aan de voorkeurswaarde van 48 dB
uit de Wgh, de ambitiewaarde van 43 dB van de gemeente en de bovengrenswaarde van 53 dB wordt
voldaan. Hiermee wordt tevens aan de hoogst mogelijke waarde van 63 dB uit de Wgh voldaan;
als gevolg van de Legtenbergerstraat ter plaatse van de voorgevel niet aan de voorkeurswaarde van de
Wgh, de ambitiewaarde van de gemeente en de bovengrenswaarde van de gemeente wordt voldaan, deze
worden met respectievelijk 6 dB, 11 dB en 1 dB overschreden. Ter plaatse van de zijgevel wordt als gevolg
van deze weg aan de voorkeurswaarde van de Wgh en de bovengrenswaarde van de gemeente voldaan,
maar wordt de ambitiewaarde van de gemeente met 3 dB overschreden. Ter plaatse van beide gevels wordt
als gevolg van deze weg voldaan aan de hoogst mogelijke waarde van 63 dB uit de Wgh.
Om de geluidbelasting te reduceren kan gebruik worden gemaakt van bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen.
De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten echter
bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard.
De woning beschikt over minimaal drie verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde en de binnenwaarde bedraagt
33 dB. De woning beschikt aan de achterzijde over een geluidluwe buitenruimte. Nadat het definitieve ontwerp
gereed is kunnen de noodzakelijke geluidwerende maatregelen worden vastgesteld.
Conclusie
Er kan dan ook een hogere waarde LDEN van 54 dB worden aangevraagd met betrekking tot de
Legtenbergerstraat.
Voor de woning is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Plandeel Erve Reestman
In het kader van het voornemen uit 2012 is voor het aspect wegverkeerslawaai door Buijvoets Bouw- en
geluidadvisering in 2011 een akoestisch onderzoek verricht (zie bijlage 4).
Onderzoek 2011
De woning ligt in “stedelijk stedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in art. 74
van de Wet geluidhinder, van de Legtenbergerstraat. De voorkeurswaarde bedraagt 48 dB. Er kan een hogere
waarde worden vastgesteld met een maximum van 63 dB, vanwege de ligging in stedelijk gebied. Ter plaatse
geldt de ambitiewaarde 'redelijk rustig' (43 dB) en de bovengrenswaarde 'onrustig' (53 dB).
Voor de Legtenbergerstraat geldt een snelheidsregime van 50 km/u, waardoor de berekende waarde op grond
van artikel 110g van de Wgh mag worden verminderd met 5 dB.
Op basis van de onderzoeksresultaten (gebaseerd op het jaar 2021) is gebleken dat de geluidsbelasting op de
woning 50 dB bedraagt, inclusief aftrek. De ambitiewaarde van 43 dB wordt daarmee overschreden, de
bovengrenswaarde van 53 dB wordt niet overschreden (evenals de hoogst mogelijke waarde van 63 dB uit de
Wgh).
Situatie 2019
Binnen voorliggend voornemen wordt de realisatie van de in 2012 toegestane woning, waarvan het bouwvlak in
2013 per abuis is wegbestemd, wederom toegestaan.
Op basis van de onderzoeksresultaten uit 2011 (rekenjaar 2021) wordt een hogere waarde van 50 dB
noodzakelijk geacht. Binnen voorliggend voornemen wordt de locatie van de te realiseren woning, ten opzichte
van de oorspronkelijke ontwikkellocatie, 2 meter meer richting het oosten gerealiseerd. Hierdoor is sprake van
een passende afstand tot de omliggende woningen. De woning komt als gevolg hiervan dichterbij de
Legtenbergerstraat te liggen.
In het rekenmodel van het reeds beschreven onderzoek ten behoeve van het Spikkert (rekenjaar 2030, zie
bijlage 3) is tevens de locatie van de gewenste woning op Erve Reestman opgenomen. Hieruit blijkt dat ter
plaatse van deze locatie sprake is van een geluidbelasting van maximaal 52 dB.
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse niet aan de voorkeurswaarde van de Wgh en de ambitiewaarde van de
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gemeente wordt voldaan, deze worden met respectievelijk 4 dB en 9 dB overschreden. Ter plaatse wordt echter
wel voldaan aan de bovengrenswaarde van 53 dB en hoogst mogelijke waarde van 63 dB uit de Wgh.
Conclusie
Geconcludeerd is dat de maatregelen die voor de woning getroffen dienen te worden om aan de
voorkeurswaarde te voldoen, overwegende bezwaren ontmoeten van stedebouwkundige, landschappelijke of
financiële aard. De ontheffingsgrond is:
door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen.
De woning heeft aan de achterzijde tenminste één geluidluwe gevel, een voorwaarde uit het geluidbeleid. In alle
gevallen waarin ontheffing wordt verleend, worden eisen gesteld aan het binnenniveau en de indeling van de
woning. De binnenwaarde, waaraan bij het realiseren van de nieuwe woning zal moeten worden voldaan,
bedraagt 33 dB.
Er kan dan ook een hogere waarde LDEN van 52 dB worden aangevraagd met betrekking tot de
Legtenbergerstraat.
Voor de woning is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
4.1.3

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat de Wet geluidhinder geen belemmering vormt voor het plan.

4.2 Bodemkwaliteit
4.2.1

Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om
hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht.
4.2.2

Situatie plangebied

Plandeel het Spikkert
Sigma Bouw & Milieu heeft ter plaatse van de ontwikkellocatie een verkennend milieukundig bodemonderzoek
uitgevoerd (zie bijlage 5 bij deze toelichting. In onderstaande tekst worden het onderzoek en de resultaten
hiervan kort beschreven.
Resultaten bodemonderzoek
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal
waargenomen (indicatieve waarneming). Het bovengrondmengmonster MM1 (boring 1 t/m 8) bevat geen van
de onderzochte stoffen verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. Het
ondergrondmengmonster MM2 (boring 1 en 2) bevat eveneens geen van de onderzochte stoffen verhoogdten
opzichte van de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) ten opzichte van
de streefwaarde. Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van
peilbuis 1 overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (> 0.5) niet
en geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging geen directe aanleiding tot het instellen van aanvullend
onderzoek.
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als milieuhygiënisch
onverdacht aangemerkt. Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie
niet geheel vrij is van bodemverontreiniging.
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) ten
opzichte van de streefwaarde. De gemeten waarden overschrijden de tussenwaarde en de bodemindex waarde
(> 0.5) niet en geven daardoor geen directe aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese. De vooraf gestelde
hypothese “onverdacht” moet formeel verworpen worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat
beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.
Plandeel Erve Reestman
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Geomox-Lexmond B.V. heeft op Erve Reestman in 2010 een bodemonderzoek verricht, onder meer in het kader
van de in 2012 toegestane woning waarvan het bouwvlak in 2013 per abuis is wegbestemd (zie hiervoor bijlage
6). Deze woning wordt binnen voorliggend voornemen wederom toegestaan.
Resultaten bodemonderzoek
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de bovengrond op de locatie licht verontreinigd is met PAK
en minerale olie. Opgemerkt werd dat op het noordoostelijk deel van de locatie in het verleden grond is
opgebracht, wat heeft geleid tot een heterogene verontreinigingsituatie met PAK in de bovengrond. De
verontreiniging is aangetroffen in gehalten die de achtergrondwaarde overschrijden. In de ondergrond en in het
grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond. De hypothese van het verkennend bodemonderzoek
(onverdacht terrein) moet echter worden verworpen op basis van de lichte verontreinigingen in de grond. De
verzamelde gegevens werden echter voldoende geacht om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de
chemische kwaliteit van de bodem.
Conclusie
Geconcludeerd is destijds dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen belemmering zou vormen bij de
voorgenomen nieuwbouw. Het terrein werd vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het
voorgenomen gebruik, namelijk wonen.
Sinds het toestaan van de woningen op Erve Reestman in 2012 beschikt de locatie voor de gewenste woning
over een woonbestemming. De gronden zijn in de tussentijd niet aangetast, waardoor kan worden gesteld dat
de locatie nog steeds geschikt wordt geacht voor het woongebruik.
4.2.3

Conclusie

De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

4.3 Luchtkwaliteit
4.3.1

Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen.
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).

4.3.1.1
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip "niet in betekenende mate"
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden.
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4.3.1.2
Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
4.3.2

Situatie plangebied

Gelet op de aard en omvang van dit project, in verhouding tot categorieën van gevallen zoals beschreven in
paragraaf 4.3.1.1 kan worden gesteld dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de
luchtverontreiniging.
Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het
kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'.
4.3.3

Conclusie

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

4.4 Externe veiligheid
4.4.1

Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen en moet worden getoetst aan wet- en regelgeving
op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per
weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe
veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat
vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor
ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in:
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).
Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken.
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en
het groepsrisico.
4.4.2

Beoordeling

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.
In figuur 4.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied (rode en blauwe ster) en
omgeving weergegeven.
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Figuur 4.1

Uitsnede van de risicokaart (Bron: Nederland.risicokaart.nl)

Het plangebied bevindt zich op minimaal 485 meter afstand van een garagebedrijf met een LPG-station (zie rode
omlijning in de figuur). Ten aanzien van het LPG-station is een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk
indien de afstand tot het plangebied 150 meter of minder bedraagt. Het LPG-stations is echter op ruim voldoende
afstand van het plangebied gelegen en vormt dan ook geen belemmering.
Uit de inventarisatie aan de hand van de risicokaart blijkt dat de locatie:
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.
4.4.3

Conclusie

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

4.5 Milieuzonering
4.5.1

Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.
Milieuzonering heeft twee doelen:
het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare
voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave "Bedrijven en Milieuzonering" uit 2009
gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar
SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft
richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven.
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de
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uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan of
wijzigingsplan mogelijk is.
Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze afstanden als harde eis gezien
worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een passende afstand van bedrijven worden
gesitueerd.
4.5.2

Gebiedstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige woonwijk'
en 'gemengd gebied'.
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige functies
komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Op basis van de VNG-uitgave wordt
het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype 'rustige woonwijk' vergelijkbaar omgevingstype.
Het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' omschreven als een
gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere functies
voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.
De richtafstanden (met uitzondering van het aspect gevaar) uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen,
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien
sprake is van een 'gemengd gebied'. Daarbij wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt
dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te
voeren dan met het oog op een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk is.
Gelet op de locatie kan het gebied worden aangemerkt als ‘rustige woonwijk’. Onderstaande tabel geeft de
richtafstanden weer voor de verschillende omgevingstypes.
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

4.5.3

Richtafstanden tot omgevingstype rustige
woonwijk
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd
gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

Situatie plangebied

4.5.3.1
Algemeen
Zoals reeds hiervoor genoemd wordt, dient bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden
naar de omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).

4.5.3.2
Externe werking
Hierbij gaat het voornamelijk om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.
De functie 'wonen' betreft geen milieubelastende functie voor de omgeving. Er is geen sprake van een aantasting
van het woon- en leefklimaat van omwonenden.
4.5.3.3
Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe woningen hinder ondervinden van bestaande functies in de omgeving.
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In de nabije omgeving van het plangebied komen uitsluitend woonfuncties voor. De functie 'wonen' betreft, zoals
reeds vermeld, geen milieubelastende functie voor de omgeving.
Op basis hiervan kan gesteld worden dat de nieuwe woningen geen hinder ondervinden van bestaande
(woon)functies in de omgeving.
4.5.4

Conclusie milieuzonering

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het voornemen.

4.6 Ecologie
4.6.1

Algemeen

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland
(NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1 januari 2017 is
het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet natuurbescherming.
4.6.2

Gebiedsbescherming

4.6.2.1
Natura 2000-gebieden
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die
zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op
grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de Wet
natuurbescherming beschermd.
Het plangebied is niet gelegen binnen Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
'Lemselermaten' ligt op een afstand van circa 1,3 kilometer van het plangebied. Ondanks deze afstand zijn door
BJZ.nu in het kader van de realisatie en het toekomstig gebruik van de drie extra woningen Aerius-berekeningen
(2019) uitgevoerd. Het bijbehorende onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage 7 bij deze toelichtin, in
onderstaande tekst zijn de resultaten kort beschreven.
Resultaten Aerius 2019
Voor het project zijn twee AERIUS-berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van
het project. Deze bestaan uit een berekening voor de aanlegfase en een berekening voor de gebruiksfase.
Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht en wordt tot slot een conclusie getrokken.
Aanlegfase
Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan de
emissie van stikstof:
1. Verkeersgeneratie bouwverkeer:
De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk door
de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.
In voorliggend geval betreft het een emissie NOx van 9,1 kg/jaar.
2. Bouw van woningen:
Voor de bouw van de woningen is tijdens de bouwperiode eveneens een aantal dagen sprake van werktuigen die
worden gebruikt binnen het projectgebied. Dergelijke werktuigen stoten op deze dagen eveneens stikstof uit.
In voorliggend geval betreft het met een emissie NOx van 2,3 kg/jaar.
Gebruiksfase
Doordat woningen gasloos worden gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de woningen zelf geen sprake
van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De woningen zijn dan ook neutraal (zonder
emissies) gemodelleerd in de AERIUS-berekening.
Wel brengen de te realiseren woningen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee (zie ook
paragraaf 2.2.3 van deze toelichting). Dit heeft stikstofuitstoot tot gevolg.
In de aerius-berekening is uitgegaan van het maximale aantal verkeersbewegingen (worst-case), dit komt neer
op afgerond 26 verkeersbewegingen per weekdag.
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In voorliggend geval brengt dit een emissie NOx van 2,7 kg/jaar met zich mee
Conclusie
Uit de AERIUS-berekening blijkt dat, ondanks dat beide fasen stinkstofuitstoot tot gevolg hebben, in beide fasen
geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden.
Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op
Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.
4.6.2.2
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid (NNN). Het NNN is in
provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. In
principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied
aantasten.
Het plangebied is niet gelegen binnen het concreet begrensde NNN. De dichtstbijzijnde gronden die zijn
aangemerkt als bestaande natuur van het NNN zijn op een afstand van circa 1,2 kilometer van het plangebied
gelegen.
Gezien de afstand tot het NNN en de aard en omvang van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat er geen
aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.
4.6.3

Soortenbescherming

Wat betreft de soortenbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er
sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of
vrijstelling worden gevraagd.
Voorliggend voornemen betreft de toevoeging van woningen ter plaatse van onbebouwde (woon)gronden. De
gronden ter plaatse hebben een lage ecologische waarde, als gevolg van het intensieve onderhoud.
Nadelige gevolgen voor (leefgebieden van) bijzondere en/of beschermde flora & fauna zijn op basis van
bovenstaande niet te verwachten. Het uitvoeren van nader onderzoek blijft in voorliggend geval dan ook
achterwege.
4.6.4

Conclusie

De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor dit plan.

4.7 Archeologie & Cultuurhistorie
4.7.1

Archeologie

4.7.1.1
Algemeen
Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de
bodem wordt verstoord. 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.
4.7.1.2
Situatie plangebied
In figuur 4.4 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de gemeentelijke archeologische
verwachtingskaart weergegeven (zie blauwe rode en blauwe ster).
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Figuur 4.4
Dinkelland)

Ligging van het plangebied t.o.v. de archeologische verwachtingskaart (Bron: gemeente

De ontwikkellocatie op het Spikkert is op basis van de kaart aangemerkt als 'beekdalen en overige laagten'. Hier
geldt een vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij bodemingrepen dieper dan 40 cm, tenzij sprake is van
meerdere verwachtingszones of het terrein grenst aan terreinen met waardevolle archeologische resten.
Het plandeel Erve Reestman ligt op basis van de kaart binnen het gebied 'dekzandwelvingen en -vlakten'. Hier is
archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 5.000 m², bij bodemingrepen dieper dan 40
cm.
Daarnaast bevindt het gehele plangebied zich binnen een locatie die is aangemerkt als 'bufferzone rond een erf'
(rode cirkel in figuur 4.4). Hier is archeologisch onderzoek noodzakelijk in gebieden groter dan 2.500 m², bij
bodemingrepen dieper dan 40 cm.
Ter plaatse van de locaties waar binnen voorliggend voornemen ontwikkelingen plaatsvinden is geen sprake van
meerdere verwachtingszones en de locatie grenst niet aan een terrein met waardevolle resten. Daarnaast is
deze locatie kleiner dan 2.500 m². Ten behoeve van het voornemen is geen archeologisch onderzoek
noodzakelijk.
4.7.2

Cultuurhistorie

4.7.2.1
Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden verstaan die cultuurhistorisch
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan
"een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden" dient te bevatten.
4.7.2.2
Situatie plangebied
Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische waardenkaart Overijssel, in en rondom het plangebied geen
rijks- danwel gemeentelijke monumenten. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt
voor dit plan.
4.7.3

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van negatieve
effecten op de cultuurhistorische waarden.
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4.8 Besluit milieueffectrapportage
4.8.1

Algemeen

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in
aanraking komen:
Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1
Wet natuurbescherming nodig is.
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de
bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C
en D van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4
(besluiten).
In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of
meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend voor'
en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als
eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r., is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit
onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling
moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.
4.8.2

Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Voor wat betreft het gehele plangebied wordt voorzien in directe eindbestemmingen waardoor, indien
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de
daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden, sprake is van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan.
In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D van
het Besluit m.e.r., namelijk: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject.'
Aangezien hier in dit geval sprake van is dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. Hier
is sprake van indien de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
Indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit de D-lijst kan worden geconcludeerd dat er geen
sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit aangezien deze pas geldt bij 2.000 woningen of meer.
Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden
blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen
hebben.
Indien hierbij de drempelwaarden uit de D-lijst voor deze activiteit (o.a. 2.000 woningen of meer) wordt
vergeleken met de omvang van voorliggende ontwikkeling, wordt geconcludeerd dat sprake is van een wezenlijk
ander schaalniveau en een activiteit die vele male kleinschaliger is.
Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit
m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke nadelige
milieugevolgen optreden. Eén en ander is tevens bevestigd in de in dit hoofdstuk aan bod gekomen milieu- en
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omgevingsaspecten en de daarvoor, indien van toepassing, uitgevoerde onderzoeken.
4.8.3

Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen belangrijk nadelige milieugevolgen te
verwachten als gevolg van de vaststelling van dit plan.
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Hoofdstuk 5

Wateraspecten

5.1 Vigerend beleid
5.1.1

Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om in
alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water
omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder
estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van gewenste
waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend worden tot
uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld.
In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende
(deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden
bepaald.
5.1.2

Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten zich
op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke
thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De doorwerking van de
beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).
5.1.3

Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
5.1.4

Waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en
Veluwe, Drents Overijsselse Delta, en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld.
Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.
In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema's waterveiligheid, voldoende water,
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op het:
voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen voor een
goed functionerend regionaal watersysteem;
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.
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5.2 Waterparagraaf
5.2.1

Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw)
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is
verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de
waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
5.2.2

Watertoetsproces

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets.
De beantwoording van de vragen heeft geleid tot de 'korte procedure' (zie bijlage 8 en 9 bij deze toelichting). De
procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief
wateradvies.
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Hoofdstuk 6 Juridische aspecten en
planverantwoording
6.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van het
juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan
op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op
de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is
toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

6.2 Opzet van de regels
6.2.1

Algemeen

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

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

6.2.2

Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:
Begrippen (Artikel 1)
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een eenduidige
interpretatie van deze begrippen vastgelegd.
Wijze van meten (Artikel 2)
Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en oppervlakten moeten
worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten worden.
6.2.3

Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemming. De
regels zijn onderverdeeld in o.a.:
Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bouwhoogte, goothoogte, dakhelling etc.);
Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig/toegestaan zijn;
Afwijken van de bouw- en gebruiksregels: onder welke voorwaarden mag worden afgeweken van de
opgenomen bouw- en gebruiksregels;
Wijzigingsbevoegdheid: onder welke voorwaarden het bouwvlak mag worden vergroot of gewijzigd.
In paragraaf 6.3 worden de bestemmingen nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom
voor bepaalde gronden voor deze is gekozen.
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6.2.4

Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is
opgebouwd uit:
Anti-dubbeltelregel (Artikel 6)
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze verdichting kan
zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt bij de
berekening van een maximaal bebouwingspercentage.
Algemene bouwregels (Artikel 7)
In deze bepaling zijn regels omtrent ondergeschikte bouwdelen opgenomen.
Algemene gebruiksregels (Artikel 8)
In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het gebruik
uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich mee dat de
bestemmingsomschrijving van de te onderscheiden bestemming helder en duidelijk moet zijn.
Algemene afwijkingsregels (Artikel 9)
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op
ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.
Algemene wijzigingsregels (Artikel 10)
In dit artikel is het mogelijk om een bestemming te wijzigen.
Overige regels (Artikel 11)
In dit artikel zijn de eisen ten aanzien van parkeren opgenomen.
6.2.5

Overgangs- en slotregels

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

6.3 Verantwoording van de regels
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar
worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.
Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden
binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de
burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is. In deze
paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.
De regels uit voorliggend bestemmingsplan zijn waar mogelijk overgenomen uit het moederplan 'Het Spikkert,
eerste fase' dat is vastgesteld op 5 november 2013 en het moederplan 'Weerselo Kern' dat is vastgesteld op 28
mei 2013.

Groen (Artikel 3)
De voor "Groen" aangewezen gronden zijn, overeenkomstig het moederplan, bestemd voor onder andere
groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. Hier mogen geen gebouwen worden gebouwd en voor het bouwen
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden een aantal maatvoeringsregels.
Ten opzichte van het moederplan is binnen voorliggend bestemmingsplan een aanduiding ten behoeve van
waterberging verwijderd, aangezien deze gronden zijn gewijzigd in een woonbestemming.
Verkeer (Artikel 4)
De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn, overeenkomstig het moederplan, bestemd voor onder andere
wegen, straten en paden en parkeervoorzieningen. Hier mogen geen gebouwen worden gebouwd en voor het
bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden een aantal maatvoeringsregels.
Wonen (Artikel 5)
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn, overeenkomstig de moederplannen, bestemd voor wonen met
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daaraan ondergeschikt onder andere de uitoefening van een aan huis verbonden beroep en speelvoorzieningen.
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden voor beide locaties een aantal regels, onder meer met betrekking
tot de situering en de maatvoering van de woning. Ook is het aantal wooneenheden dat ter plaatse is toegestaan
opgenomen.
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden daarnaast eveneens een aantal regels voor onder
andere de situering en de maatvoering.
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Hoofdstuk 7 Economische
uitvoerbaarheid
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien
het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels
niet noodzakelijk is.
Het kostenverhaal van de leges is geregeld in de legesverordening, daarnaast is een exploitatieovereenkomst
afgesloten.
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Hoofdstuk 8
zienswijzen

Vooroverleg, inspraak en

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie en
Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen
welke in het plan in het geding zijn.

8.1 Vooroverleg
8.1.1

Het Rijk

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

Provincie Overijssel

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen waarvoor
geenvooroverleg is vereist. Voor plannen in bestaand stedelijk gebied/bestaand bebouwd gebied welke voorzien
in woningbouw met minder dan 7 woningen is, op basis van lid A onder 1 van de vooroverleglijst ruimtelijke
plannen, geen vooroverleg vereist indien deze plannen in lijn zijn met de tussen gemeente en provincie
gemaakte en geldende prestatieafspraken Wonen.
Het voorliggende plan is in overeenstemming met de geldende afspraken tussen gemeente en provincie. Daarom
hoeft het plan in het kader van vooroverleg niet voor worden gelegd aan de provincie Overijssel.
8.1.3

Waterschap Vechtstromen

Naar aanleiding van de digitale watertoets heeft het waterschap Vechtstromen een positief wateradvies
afgegeven. Het voeren van vooroverleg is dan ook niet noodzakelijk.

8.2 Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In voorliggend geval wordt gelet op de kleinschalige impact geen
voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

8.3 Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 29 november 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage
gelegen. Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen ingediend.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1
Beeldkwaliteitplan Het
Spikkert Eerste Fase
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Figuur 1.0: Meeroevers I in zijn context
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Inleiding en leeswijzer
De Welstandsnota Dinkelland bevat het welstandsbeleid
voor het gehele grondgebied van de gemeente Dinkelland.
De Welstandsnota kent een gebiedsgewijze opzet waarbij
de welstandscriteria zijn afgestemd op de aard van het
desbetreffende gebied. De Welstandsnota voorziet niet in
welstandscriteria voor de nog te ontwikkelen gebieden. In
samenhang met het stedenbouwkundig ontwerp is daarom
dit beeldkwaliteitplan (BKP) opgesteld dat de Welstandsnota
vervangt.
In de gemeente Dinkelland vervult ‘Het Oversticht’ de taak
van stadsbouwmeester en adviseert het de gemeente over
het uiterlijk en de situering van geplande bouwwerken. De
stadsbouwmeester heeft niet enkel een adviserende rol naar
de gemeente. De commissie is ook bereid om met mensen
hun bouwplannen al in een vroeg stadium te bespreken en te
overleggen over het toepassen van de welstandscriteria voor
de locatie van hun initiatief.
Ambitie: Dorps wonen in het Twentse landschap
Dit document behandelt de uitbreidingswijk Het Spikkert
waar ruim 200 woningen worden gebouwd, te realiseren
in twee fasen. De ambitie van het plan is het maken van
een onderscheidend woonmilieu wat gebruik maakt van de
bestaande ruimtelijke kwaliteiten die de omgeving rijk is, het
Twentse landschap. Op alle schaalniveaus zijn ontwerpkeuzes
gemaakt die deze kernwaardes benutten en versterken.
Hierbij is de aansluiting met het landschap en het dorp
van cruciaal belang. In het stedenbouwkundig ontwerp is
gestreefd naar een woonmilieu wat dorps is, en tegelijkertijd
informeel, groen en een landelijk karakter heeft.
Om ervoor te zorgen dat deze kernkwaliteiten optimaal benut
worden zijn er enkele spelregels gemaakt die de ontwerpers
van de individuele kavels helpen om aan te sluiten bij het
gedachtegoed “riant wonen in het groen” .

Dit beeldkwaliteitplan is enerzijds een inspiratiedocument voor
ontwerpers en opdrachtgevers waarin met een paar richtlijnen
geschetst wordt hoe om te gaan met het ontwerpen van de
omgeving en gebouwen.
Dit beeldkwaliteitplan is tevens een toetsingsdocument
voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester met als
doel het vastleggen van een zekere basiskwaliteit voor de
inrichting van de openbare ruimte en voor de vormgeving
en materialisatie van de woningen. Het geeft een aantal
spelregels waar de openbare ruimte en de vormgeving van
de woningen aan moeten voldoen. De regels zorgen voor
een bepaalde mate van samenhang tussen de bebouwing
onderling en de directe omgeving. Er kan van deze
basiskwaliteit afgeweken worden wanneer aangetoond wordt
dat de voorgestelde oplossing een meerwaarde oplevert die
de basiskwaliteit ontstijgt. Wanneer het beeldkwaliteitplan
geen uitspraak doet over de vormgeving van een bepaald
onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp, dan geldt de
algemene regel dat het bouwwerk in relatie tot de context
moet passen.
Welstandcriteria
In hoofdstuk zes is een samenvattende lijst met de
welstandcriteria opgenomen. De Welstandcommisie/
stadsbouwmeester van Dinkelland toetst of de ontwerpen aan
de minimale welstandcriteria voldoen.
Relatie tot bestemmingsplan
De regels uit dit beeldkwaliteitplan zijn afgestemd op het
ontwerp bestemmingsplan Het Spikkert Eerste Fase.
Geen rechten
Aan het weergegeven beeldmateriaal en tekeningen kunnen
geen rechten worden ontleend. Dit geldt zowel voor het
materiaalgebruik als de maatvoering van de woningen en de
openbare ruimte.
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a. Huidige verkeerssituatie

b. Nieuwe rondweg

c. Nieuwe uitbreidingslocaties

d. Projectgebied Het Spikkert
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Aanleiding
Uitbreiding Weerselo
Structuurvisie
Het gemeentebestuur van Dinkelland heeft de kern
Weerselo aangewezen als één van de drie verzorgingskernen
van de gemeente. Dit betekent dat in Weerselo extra
ingezet wordt op behoud en waar mogelijk uitbreiding van
ondermeer voorzieningen en detailhandel. Om de functie van
verzorgingskern te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk
dat er voldoende draagvlak bestaat. Ter vergroting van het
huidige draagvlak is het beleid erop gericht extra in te zetten
op uitbreiding van de woningbouw en bedrijvigheid. In de
structuurvisie Weerselo zijn deze doelstellingen vastgelegd en
locaties voor woningbouw en bedrijvigheid aangewezen.
Bovendien wil het gemeentebestuur extra inzetten
op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De inzet op
woningbouw is niet alleen gericht op kwantiteit, maar bovenal
ook op kwaliteit. Het motto voor Weerselo is “riant wonen in
het groen”.
Voor de uitbreiding van de woningbouw is gekozen voor een
locatie Het Spikkert. Het projectgebied ligt ten noordoosten
van het huidige dorpslichaam en wordt omsloten door de
Legtenbergerstraat, de Eertmansweg en de nieuwe rondweg.
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Identiteit Weerselo
Landschap en
cultuurhistorie
De kracht van Weerselo is de relatie met het landschap. De
kwaliteiten van de omgeving, de bijzondere cultuurhistorie
met Het Stift, de boerenerven, het essenlandschap en
de inheemse beplanting, vormen samen de identiteit van
Weerselo.
Het Spikkert vormt een schakel tussen de dorpskern, Het
Stift en het omliggende landschap wat verrijkt is met enkele
boerenerven.
Met de komst van de toekomstige rondweg zal het
dorp worden ontlast van het doorgaande verkeer. De
Legtenbergerstraat krijgt hierdoor weer een dorps karakter
met alleen bestemmingsverkeer.
De grootste uitdaging van het Het Spikkert is de dorpse
ontsluitingsstructuur en de bestaande erven te verweven met
een nieuwe woonwijk die haar identiteit sterk verleent aan de
landschappelijke kwaliteiten.

12

Maart 2013 Beeldkwaliteitplan Het Spikkert, Weerselo

Maart 2013 Beeldkwaliteitplan Het Spikkert, Weerselo

13

2. Stedenbouwkundig ontwerp
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Zoekgebied Speeltuin

Stedenbouwkundig plan
Het Spikkert augustus 2013
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Het Spikkert
De hoofdweg

De zijwegen

Riant wonen in het groen!
Het stedenbouwkundige plan zet de specifieke ruimtelijke
kwaliteiten van de omgeving in om een onderscheidend
woonmilieu te creëren. Het Spikkert is een ruim opgezette
woonwijk met groene en dorpse kwaliteiten bestaande uit
vrije kavels, twee-onder-één-kappers, rijtjeswoningen en een
kleinschalig cluster erfwoningen.
De woningen worden in clusters gegroepeerd rondom een
centrale weide verwijzend naar het Twentse landschap.
Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp is niet
alleen behoud van de aanwezige es, maar deze ook als basis
te nemen voor de verkaveling en inrichting van de nieuwe
woonwijk. Het ontwerp voorziet in een bebouwing die als een
krans rond het hogere middengedeelte van het plangebied is
gevlochten.
De woonclusters worden door één herkenbare hoofdweg
aan elkaar verbonden. Als een oude landweg slingert de
hoofdontsluiting op een speelse wijze door het plangebied
heen. Bijzondere vergezichten naar de centrale weide
wisselen af met doorkijkjes tussen de clusters door naar het
landschap buiten het plangebied.

De centrale weide en de groene wiggen

Het openbaar groen is hoofdzakelijk geconcentreerd in het
middengebied en tussen de woonclusters in. De schaal en
ligging van de centrale weide is zodanig groot dat het gebied
een plek van betekenis kan zijn voor het gehele dorp. Hier is
plaats is voor ontmoeting, ontspanning en speelvoorzieningen.
Informele paden bieden gelegenheid dit gebied te
doorkruisen. Uitlopers van dit groengebied zorgen voor relatie
tussen de woonwijk en het omliggende landschap. Dit netwerk
van paden sluit aan op de huidige structuur in het dorp en
Beleving: vergezichten vanaf de hoofdweg

fungeert als schakel tussen Het Stift, het dorp Weerselo en
het landschap er omheen.
Op de grens van het groene middengebied met de
particuliere tuinen worden natuurlijke hagen geplant met
inheemse bomen. Deze hagen worden door de gemeente
aangelegd en aan de buitenzijde en bovenzijde onderhouden.
De binnenzijde van de haag wordt door de bewoners zelf
onderhouden.
Kenmerk van het ontwerp is de informele setting van de
woningen op de kavel als ook in de onderlinge relatie. Zoals in
vele Nederlandse dorpen verspringt de rooilijn in de straten,
wisselt de kaprichting t.o.v. de straat en worden kleine kavels
gemengd met grote kavels. De diverse woningtypologien
wisselen sterk van elkaar zodat het straatbeeld gevarieerd en
levendig wordt.
De woningen die niet aan de rand van het plangebied, noch
aan de hoofdweg liggen, worden door kleinschalige inprikkers
ontsloten. De zijwegen hebben een woonerfachtig karakter,
kleine intieme straatjes met aan de beide kanten groene
hagen.
Zo ontstaat een speelse en informele woonwijk met een zeer
gevarieerd programma, beeld en adressering.
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3. Het Twentse landschap
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a. wonen aan de centrale weide

Referenties

c. natuurlijk spelen

b. de groene wiggen tussen weide en clusters

d. evenementen
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Landschap als ruimtelijke
drager
Het stedenbouwkundige plan sluit aan op de bestaande
landschappelijke structuren van Weerselo. Hierdoor ontstaat
een optimale verweving met de ruimtelijke kwaliteiten
en wordt de woonwijk gehecht aan de belangrijkste
identiteitsdrager in het gebied “het landschap“. De volgende
elementen zijn van belang voor de aanhechting met het
landschap en versterken het gevoel van “riant wonen in het
groen”.
a. De centrale weide en de groene wiggen tussen de
woonclusters verstevigen de relatie tussen de woonwijk en
het bestaande landschap. De uitstraling in de centrale weide
is ontspannen en natuurlijk.
b. De verbinding voor langzaam verkeer door de centrale
weide heen wordt geregeld met een halfverhard pad.
c. De centrale weide is een plek voor ontmoeten, ontspannen
en spelen. De inrichting sluit aan op het natuurlijke karakter
van de plek.
d. De maat en schaal van de centrale weide leent zich goed
voor het houden van diverse evenementen in een natuurlijke
setting.

De groene wiggen die naar de centrale weide lopen
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Referenties
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a. natuurlijke overgang openbaar - privé

b. meidoornhaag

c. levendige haag, gevarieerde hoogtes

d. natuurlijke routing door hooggras
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Inrichting openbare
ruimte

De overgang tussen het private gebied van de woningen en
de openbare weide wordt geregeld d.m.v. een natuurlijke
afscheiding (bijv. meidoornhaag, houtwal of een haag
bestaande uit gemengde boomsoorten). Deze haag wordt
door de gemeente aangelegd en aan de boven- en buitenkant
onderhouden.
De natuurlijke uitstraling wordt versterkt door de haag op een
speelse manier bij te werken en te onderhouden: bijv. door de
haag op verschillende hoogtes te snoeien.
















De centrale weide en de groene wiggen

Principedoorsnede: Overgang centrale weide - privaat gebied.
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4. Dorpse stedenbouw

24

Maart 2013 Beeldkwaliteitplan Het Spikkert, Weerselo

a. voorbeeld van een ‘shared space’

Referenties

c. groene woonstraat met een besloten karakter

b. smalle zijwegen, vrij van parkeren

d. hagen in de zijwegen als kwaliteitsdragers
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De zijwegen

Het uitgangspunt voor de zijwegen is het minimaliseren van
de verharding. Hierdoor ontstaan overzichtelijke, dorpse
woonstraten met intieme kwaliteiten. De overgang tussen
openbaar en privé wordt geregeld d.m.v. een beukenhaag.
Deze haag wordt door de gemeente aangelegd en aan de
openbare zijde van de weg bijgehouden.
In de zijwegen wordt niet op straat geparkeerd. Het
inrichtingsprincipe van de zijwegen is een ‘shared space’,
d.w.z. de voetgangers, fietsers en autos maken gebruik van

hetzelfde straatvlak
wat gematerialiseerd is in natuurlijke,
gebakken bestratingsmaterialen.












De zijwegen

Principedoorsnede van een zijweg
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Straatprofiel
Legtenbergerstraat
Het huidige straatprofiel van de Legtenbergerstraat wordt
gehandhaafd. Er is een rijstrook met twee fietsstroken aan
beide zijdes. De nieuwe kavels aan de Legtenbergerstraat
worden direct vanaf deze straat ontsloten. Voor de afwatering
wordt een wadi in het profiel aangebracht. De groene bermen
en de voortuinen van de woningen aan de Legtenbergerstraat
zorgen voor een speelse en informele uitstraling wat het
dorpse karakter versterkt.



Legtenbergerstraat

Principedoorsnede Legtenbergerstraat











bestaand deel v/h profiel
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Gevarieerde kaprichting
Een dorps karakter impliceert o.a. dat de kaprichtingen van
de woningen varieren. In het stedenbouwkundige plan is de
kaprichting vastgesteld. De oriëntatie van de woning is afhankelijk van de vorm van het kavel; op smalle kavels komen de
woningen met name haaks op de straat te staan, op brede
kavels worden de woningen met hun brede zijde evenwijdig
aan de straat gesitueerd. Op deze tekening is het ingetekende
gebouwvorm suggestief, de kaprichting ligt vast.

Schema gevarieerde kaprichting
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Adressering bij
beeldbepalende kavels
Zichtlocaties
Op een aantal plekken in Het Spikkert worden woningen
gebouwd die op een prominente zichtlocatie staan (in grijs
weergeven). Voor een deel van deze kavels, die vanaf de
openbare ruimte extra in het oog springen, zullen hogere
eisen aan het architectonisch ontwerp worden gesteld, bijv.
geen blinde gevels en de voorkeur voor de plaats van de
voordeur.

Beeldbepalende zichtlocaties
- representatieve gevels met voorkanten

Voorkanten/adressering
De rode streep op de kaart geeft de positie van de voorkant/
voordeuren aan bij beeldpalende kavels. Onder voorkant
wordt hier de “officiële” kant van de woning bedoeld. Alle
hoekwoningen hebben twee voorkanten. Dit betekent dat
deze gevels voldoende openingen naar de straat moeten
hebben zodat de woningen een prettige uitstraling hebben
aan de openbare ruimte.
Woningen op representatieve kavels hebben, bij voorkeur,
geen blinde gevels aan de openbare ruimte.
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a.Garages aan de zijweg

Referenties

c. Carport aan huis

b. Oprit naar een achtergelegen carport

d. Parkeren op eigen erf achter een haag
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Parkeren op eigen erf
Om het groene en ontspannen karakter in de wijk te
realiseren worden auto’s waar mogelijk uit het straatbeeld
gehaald.
Om het informele dorpse karakter te waarborgen dienen
bewoners tenminste twee parkeerplaatsen op eigen erf
te realiseren. In het stedenbouwkundig plan is rekening
gehouden met ruimte voor twee parkeerplaatsen op elke
kavel. Op de kavels van de rijtjeswoningen wordt geparkeerd
in de naastgelegen, collectieve parkeerkoffers.
Parkeervakken voor bezoekers worden opgenomen aan één
zijde van de hoofdweg. Tussen de parkeervakken worden
bomen geplant.

Beeldwerking van parkeren op eigen kavel
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5. Dorpse architectuur

36

Referenties
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Typologische diversiteit
- individuele expressie
Een goede balans tussen samenhang en diversiteit in
architectuur is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit.
Deze balans maakt Het Spikkert tot een ontspannen
woonwijk met een dorps karakter. De voorgestelde spelregels
verwezenlijken de nodige samenhang.
De architect heeft zeer veel vrijheid, zodat individuele
expressie van de woning mogelijk is. De landelijke architectuur
en de diverse typologieën uit de streek vormen een
onuitputtelijke bron van inspiratie voor de architect. De
ontwerper wordt gevraagd om mee te denken hoe de woning
zich voegt in het stedenbouwkundige- en landschappelijke
plan van Het Spikkert. Dit geldt voor de verschijningsvorm en
de manier hoe de woning relatie aangaat met het straatprofiel,
de tuin en de openbare ruimte van de centrale weide.
Met beperkte architectonische middelen en bescheidenheid
krijgt de architectuur een ondergeschikte rol in het landschap.
Iedereen die betrokken is in Het Spikkert kan z’n steentje
bijdragen aan een groene en ontspannen woonwijk die op de
grens ligt tussen landschap en dorp. Het Spikkert is een plek
waar je echt riant woont in het Twentse landschap.
Op de tekening hiernaast zijn een aantal voorbeelden te zien
van woningtypologieen en dakvormen die goed bij ´dorps
wonen´ passen. In overleg tussen opdrachtgever, ontwerper
en supervisor van de gemeente wordt samen besloten welke
dakvormen op welke locatie het best tot hun recht komen.
Hoofdregel is een woning met een duidelijk nokrichting en
noklijn die ten minste 50% van de lengte van het dakvlak is.
Beeldwerking van typologische diversiteit passend bij dorps wonen
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Eenheid binnen
verscheidenheid
Eenheid binnen verscheidenheid is een stedenbouwkundig
thema dat van oudsher het beeld van de Nederlandse
dorpen sterk heeft beinvloed. Zo ook in Weerselo. Het Stift,
de cultuurhistorische parel van Weerselo, is een ensemble
van individuele, architectonische eenheden die samen een
sterk cluster vormen van gebouwen met diverse schaal, maat,
programma en vorm.
Het stedenbouwkundige plan van Het Spikkert komt voort
uit de contextuele eigenschappen van de locatie waarin de
schoonheid van het Twentse lanschap verweven wordt met
het dorp. Op alle niveaus is getracht ontwerpkeuzes te maken
die passen binnen het thema “riant wonen in het groen”.
De architectuur die hier past is niet eenvoudig te beschrijven,
maar door een paar basis-richtlijnen op te stellen; hoe om
te gaan met de architectuur wordt een bepaalde eenheid
in de wijk gerealiseerd, zonder dat dit de ontwerpvrijheid
van de architect belemmert. Deze richtlijnen ontstijgen
stijlkenmerken of het architectonische handschrift van de
architect. De richtlijnen zorgen dat het beeld samenhangend
en eenduidig wordt. Binnen deze richtlijnen is er voldoende
vrijheid voor de individualiteit en expressie.
De landelijke woning bestaat uit een combinatie van
onderdelen die eenheid in de vormgeving van de verschillende
woningen brengt en elke woning een eigen karakteristiek
meegeeft. Er wordt onderscheid gemaakt in vier onderdelen:
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1. Eenheid in hoofdvorm
Een eenduidige hoofdvorm/hoofdvolume als uitgangspunt van de woning
zorgt dat alle kleinschalige toevoegingen en uitzonderingen zoals serres,
carports, garages en andere bijgebouwen beter te verdragen zijn in het
totale beeld.

2. Eenheid in materiaal en kleur
De eenheid wordt versterkt als er per woning/ensemble een bescheiden
aantal soorten materialen worden toegepast. De verbijzondering
kan gezocht worden in bijzondere details of door toepassing van
streekgebonden architectonische eigenschappen.

3. Subtiele variatie in gevelindeling
Subtiele variaties in de gevel worden toegepast zolang ze passen bij
het programma en de schaal van de woning. Als het hoofdvolume
sterk en eenduidig is, en gecombineerd wordt met een eenduidige
materialisatie en bescheiden gevelindeling, kunnen subtiele variaties in
geveltoevoegingen worden toegepast.

4. Eenheid in erfafscheidingen.
De overgang van de openbare ruimte naar het privé kavel wordt
vormgegeven door middel van een haag. De erfafscheiding dient
eenduidig te zijn, bij voorkeur bestaande uit één soort.
Tussen de kavels onderling plaatsen de bewoners bij voorkeur
een groene erfafscheiding.
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Positie gebouw op het
kavel
Bebouwing dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd.
Bij vrijstaande woningen dient de afstand tot de zijdelingse
perceelsgrens drie meter te zijn. Bij twee-onder-éénkappers dient aan één zijde van de woning drie meter tot de
perceelsgrens in acht te worden genomen.
Om openheid te waarborgen is het maximaal bebouwd deel
bebouwingspercentage en oppervlakte van het gedeelte
buiten het bouwvlak 50% met een maximum van 85 m2.

Bouwperceel
Kavel, bouwvlak, bouwperceel

Bouwvlak

Erfscheiding
Iedereen die betrokken is bij Het Spikkert kan z’n steentje
bijdragen aan een groene en ontspannen woonwijk die op de
grens ligt tussen landschap en dorp. De beeldkwaliteit tussen
openbare ruimte en het private kavel is afhankelijk van een
zorgvuldig vormgegeven erfscheiding. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan. In overleg met de
supervisor van de gemeente wordt samen bepaald wat een
passende oplossing is.
De erfscheiding dient eenduidig te zijn, bij voorkeur bestaande
uit één soort materiaal, het liefst een haag, of een gemetseld
muurtje. Tussen de kavels onderling plaatsen de bewoners bij
voorkeur een groene erfafscheiding.
Op de grens van de centrale weide en de privé tuin legt de
gemeente een natuurlijke erfafscheiding aan.

Erfscheiding
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Bijgebouwen, parkeren
Hoofd- en bijgebouw kunnen los van elkaar staan,
geschakeld zijn of het bijgebouw wordt in het hoofdgebouw
opgenomen. In alle gevallen dienen hoofd en bijgebouw
één architectonisch ensemble te vormen in uitwerking en
materialisering. Ook aanbouwen (b.v. serres, bijkeukens en
uitbouwen) moeten in het ensemble met het hoofdvolume
worden opgenomen. Detaillering en materialisering van hoofden bijgebouwen sluiten goed op elkaar aan.
Bijgebouwen

Beeldwerking van diverse oplossingen voor bijgebouwen
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Bebouwingshoogte
De oriëntatie van de woning is afhankelijk van de vorm van
het kavel; op smalle kavels komen de woningen in het aanzicht haaks op de straat te staan, op brede kavels worden
de woningen met hun brede zijde evenwijdig aan de straat
gesitueerd.

Nokhoogtes, goothoogtes

De nokhoogte van een woning is maximaal 12 meter, de goothoogte is maximaal 6 meter. De helling van de kap ligt tussen
de 20 en 60 graden.
De nokhoogte van een bijgebouw is maximaal 6 meter, de
goothoogte is maximaal 3 meter.

Beeldwerking van diverse kapvormen
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Referenties erfwoningen
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Bijzonder
woonprogramma 1:
Erfwoningen
Het bestaande erf aan de Legtenbergerstraat biedt kansen
om een ander soort woonmilieu te realiseren dan de
overwegend individuele kavels in Het Spikkert. De kwaliteiten
van het bestaande erf zijn leidend in de conceptvorming.
Het cluster is een onderdeel van Het Spikkert, alle woningen
voldoen aan dit beeldkwaliteitplan.
Een alternatief is het erfcluster in zijn geheel uit te geven.
Het cluster biedt dan kansen voor o.a. een collectiefparticulier opdrachtgeversschap en voor een vijf á zestal
woningen die ontsloten zijn vanaf een centraal, collectief plein.
Tussen de woningen onderling wordt bij voorkeur een groene
erfscheiding aangebracht.
In overleg met de supervisor van de gemeente wordt samen
bepaald hoe de definitieve inrichting van het terrein er
uitziet en hoe de woningen zich verhouden tot elkaar en de
openbare ruimte.

Erfwoningen

indicatief beeld van de erfwoningen
rondom een centraal, collectief pleintje
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Kleurenpallet

BKP Oostergast Zuidhorn fase 1

11.09.2006

BKP Oostergast Zuidhorn fase 1

BKP Oostergast Zuidhorn fase 1

Dak

Gevel (baksteen)

Gevel (hout)

Referentie voor gevel- en dakmaterialen
Matte dakpannen.

11.09.2006

11.09.2006

Materialisatie
Voor de eenheid binnen het plangebied
valt ook de materialisatie onder de
algemeen geldende regels. Dit geldt
voor alle bebouwing in de eerste fase,
zonder onderscheid naar woningtype of
stedenbouwkundige eenheid.
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kunststofkozijnen zal de
profielmaat overeen
komen
met
Bij moeten
toepassing
van
kunststofkozijnen zal de
vergelijkbare houten
of aluminium
kozijnen.
profielmaat
overeen
moeten komen met
Gevel
vergelijkbare houten of aluminium kozijnen.
Gevels uit metselwerk, vormsteen.
Gevel
Genuanceerde (vorm)baksteen in rood- en
Gevels uit metselwerk,
vormsteen.
bruintinten
met een donkere voeg.
Genuanceerde (vorm)baksteen
in rood- en
Gevel
Altijd één type steen per architectonische
bruintinten met een
donkere
Gevels
uit voeg.
metselwerk, vormsteen.
eenheid
(twee-onder-een kap woning is één
Altijd één type steen
per architectonische
Genuanceerde
(vorm)baksteen in rood- en
architectonische
eenheid (twee-onder-een kap woningeenheid)
is één
bruintinten met een donkere voeg.
architectonische eenheid)
Altijd één type steen per architectonische
eenheid (twee-onder-een kap woning is één
architectonische eenheid)
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Materialisatie
Natuurlijke materialen - aarde tinten
Voor de architectuur in Het Spikkert passen traditionele,
natuurlijke bouwmaterialen, zoals hout en baksteen. Binnen
een voorgesteld kleurenpalet kan de architect een keuze
maken uit een groot aantal gebakken materialen en diverse
houtsoorten. Het kleurenpalet is opgebouwd uit warme
aarde tinten, varierend van donkerbruin naar rood- tot
lichtbruintinten. De voeg sluit aan bij de kleur en toon van de
steen en staat niet in contrast met de steen.
Er wordt altijd één type steen per architectonische
eenheid toegepast. (twee-onder-een kap woning is één
architectonische eenheid)
Dakpannen worden toegepast in verschillende antraciet tinten
varierend van zwart tot bruin. Hoog-geglazuurde pannen zijn
niet toegestaan omdat deze een onnatuurlijke uitstraling
hebben.
De kozijnen zijn, bij voorkeur, van natuurlijke materialen zoals
hout en aluminium, en altijd passend binnen de voorgestelde
architectuur. De basisvorm van de kozijnen is rechthoekig.
Bij toepassing van kunststofkozijnen zal de profielmaat
overeen komen met vergelijkbare houten of aluminium
kozijnen.
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6. Welstandscriteria
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Welstandcriteria
‘Het Oversticht’ vervult voor de gemeente Dinkelland de taak
van stadsbouwmeester en adviseert de gemeente over het
uiterlijk en de situering van geplande bouwwerken.
De stadsbouwmeester heeft niet enkel een adviserende
rol naar de gemeente. Het Oversticht treed op als
stadsbouwmeester en is bereid om met mensen hun
bouwplannen al in een vroeg stadium te bespreken en te
overleggen over het toepassen van de welstandscriteria voor
de locatie van hun initiatief.
Uiteindelijk beoordeelt de stadsbouwmeester de
bouwaanvragen aan de hand van de onderstaande
welstandscriteria, bestaande uit de volgende vaste begrippen
en aanduidingen die in dit beeldkwaliteitplan zijn toegelicht.

Positie woning op de kavel
Rooilijn
Adressering
Parkeren
Erfscheiding
Bijgebouwen
Kapvorm en kaprichting
Gevelindeling
Materialisatie
Detailering
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Project Het Spikkert, Legtenbergerstraat
Rapport akoestisch onderzoek

Geachte heer Valk,

Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek ten behoeve van de bepaling
van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Legtenbergerstraat
ter plaatse van de gevels van de te bouwen woningen langs de Legtenbergerstraat te
Weerselo.
Inleiding
Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de
geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op de Legtenbergerstraat ter plaatse van
een aantal woningen langs de Legtenbergerstraat. In bijlage 1, figuur 1 is de situatie,
ligging van het plan en de weg opgenomen.
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting als gevolg van het
wegverkeer ter plaatse van de toekomstige woningen.
De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II,
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 20012 (SRMII-2012).
Wegverkeergegevens
De verkeersgegevens van de Legtenbergerstraat zijn aangeleverd door de gemeente
Dinkelland vanuit RVM Twente versie 1.1 oktober 2012 en gelden voor het jaar 2023.
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De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De
verkeersintensiteiten zijn in tabel 1 opgenomen. In tabel 2 zijn de overige situatie- en
verkeersgegevens gegeven.

Tabel 1: Verkeersintensiteiten voor het jaar 2023.
Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen
Wegen

Dag,- avond-

Lichte

Middelzw.

Zware

Etmaalin-

en nachtuur

voertuigen

voertuigen

voertuigen tensiteit
[mvt/dag]

Legtenbergerstraat

d

a

n

d–a–n

d–a–n

d–a–n

6,46

4,32

0,65

90,85 - 93,2 – 94,5

6,45 - 4,45- 3,3 2,75–2,4 -2,2 2.660

Tabel 2: Situatie- en verkeersgegevens
Legtenbergerstraat
Snelheid

50 km/uur

Wegdekhoogte

0

Wegdektype

Referentiewegdek, DAB

Beoordelingshoogte

1,5 – 5 meter

Wetgeving
Tussen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet geluidhinder (Wgh) is een
koppeling gelegd. Dat blijkt uit art. 76 en 76a van de Wgh. Dit betekent dat de
geluidssituatie binnen het plan moet voldoen aan de voorwaarden uit de Wgh.
In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen en spoorlijnen en
gezoneerde industrieterreinen. Binnen een zone moet voor het realiseren van nieuwe
geluidsgevoelige bestemmingen, zoals de woning, onderzoek worden gedaan naar de
optredende geluidbelasting.
Deze zones gelden niet voor wegen die zijn aangeduid als woonerf en wegen waarvoor
een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
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Binnen de geluidszone geldt een voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting bij deze
geluidsgevoelige bestemmingen. Hierbij geldt een toetsing per weg.
De wettelijke voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai is, per weg, 48 dB
voor geluidgevoelige bestemmingen. Het uitgangspunt van de Wet geluidhinder (Wgh)
is dat in nieuwe situaties zo veel mogelijk dient te worden voldaan aan de
voorkeursgrenswaarde.

Als de voorkeurswaarde wordt overschreden moet onderzocht worden of
geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen worden (bron- en
overdrachtsmaatregelen) om aan de voorkeurswaarde te kunnen voldoen.
De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde mag nooit worden overschreden. Voor
toekomstige woningen gelegen aan een bestaande weg, geldt een maximale hogere
waarde van 63 dB voor binnenstedelijke gebied. Om een hogere grenswaarde aan te
kunnen vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden:
-

De optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare
gevelbelasting, in dit geval 63 dB;

-

De situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van de
vaststelling van hogere grenswaarden.

De gemeente Dinkelland heeft het beleid ten aanzien van de voorkeursgrenswaarden en
de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting opgenomen in de “Handleiding beleid bij
hogere grenswaarden” d.d. 18-12-06.
De toekomstige woningen liggen in het gebied “woonwijk” van Weerselo met de
ambitieklasse “rustig 43 dB” en een bovengrens “onrustig 53 dB”. De
ontheffingswaarden zijn opgenomen in de deelnota Hogere grenswaardenbeleid van mei
2008.
De in dit beleid gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende
doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het
ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of
financiële aard.
Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
procedure gevolgd te worden. Daarbij hoort de ter visie legging van het akoestisch
onderzoek.
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Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, dienen met betrekking tot de geluidwering
van de gevels zo nodig geluidwerende voorzieningen te worden aangebracht die ervoor
zorg dragen dat de geluidbelasting binnen de woning in de geluidgevoelige ruimten bij
gesloten ramen niet meer bedragen dan 33 dB in de verblijfsgebieden van een woning.
Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens
artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een
snelheid lager dan 70 km/uur en 2 dB voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan
70 km/uur. In het onderhavig onderzoek bedraagt de aftrek voor beide wegen 5 dB.
Resultaten
Ter plaatse van de voorgevels van de toekomstige woningen zijn beoordelingspunten
ingevoerd op verschillende beoordelingshoogten. De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 en
4,5 en 7,5 m. De wegen zijn ingevoerd als harde bodem. Er is voor het gehele model
gerekend met een bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). De invoergegevens zijn
gegeven in bijlage 2.
Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing Wgh
De rekenresultaten, inclusief en exclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, zijn opgenomen
in bijlage 3. In de onderstaande tabel 3 zijn de maatgevende berekeningsresultaten per
weg en maatgevende ontvangerpunt, incl. 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, samengevat.
Tabel 3: Maatgevende geluidbelasting inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh.
Beoordelingspunt
Hoogte

Geluidbelasting Lden [dB] Legtenbergerstraat
1,5 m

4,5 m

7,5m

53

54

53

03, 06 woningen kavel 103, 106

52

53

52

05 woningen kavel 105

53

53

53

< 43

< 43

< 43

16 woning kavel 1, fase 2

54

54

54

17 woning kavel 2, fase 2

53

54

53

18 woning kavel 3, fase 2

43

45

45

19 woning kavel 4, fase 2

42

44

45

01, 02, 04, 07 Woningen kavel
101, 102, 104, 107

08 – 15, 20, 21 overige woningen

Overschrijding van 43 dB.
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Uit tabel 3 blijkt dat de ambitiewaarde van 43 dB als gevolg van het
wegverkeer op de Legtenbergerstraat wordt overschreden ter plaatse van de toekomstige
woningen. De bovengrens van 53 dB wordt met 1 dB overschreden ter plaatse van een
viertal woningen in fase 1 en een tweetal woningen voor fase 2.

Opgemerkt dient te worden dat er concrete plannen in ontwikkeling zijn voor een
nieuwe rondweg om Weerselo waardoor op de Legtenbergerstraat alleen nog
bestemmingsverkeer rijdt. De maximale snelheid op deze weg wordt dan verlaagd naar
30 km/uur. Op dat moment is er geen akoestisch onderzoek meer nodig.
Zolang deze weg er nog niet ligt dient een hogere grenswaarde procedure gevolgd te
worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de Legtenbergerstraat.
Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing bouwbesluit
Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient
gerekend te worden met de gecumuleerde geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel
110g Wet geluidhinder. Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om
het maximale binnenniveau niet te overschrijden.
Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in de woning. Conform het
Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een
minimale gevelwering heeft van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf
53 dB geluidwerende voorzieningen bepaald te worden. In tabel 4 wordt de maatgevende
cumulatieve geluidbelasting gegeven. In bijlage 3.2 worden de uitgebreide
rekenresultaten gegeven.
Tabel 4: Geluidbelasting exclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh.
Beoordelingspunt
Hoogte

Geluidbelasting Lden [dB] Legtenbergerstraat
1,5 m

4,5 m

7,5m

58

59

58

03, 06 woningen kavel 103, 106

57

58

57

05 woningen kavel 105

58

58

58

< 53

< 53

< 53

59

59

58

01, 02, 04, 07, 17 Woningen kavel
101, 102, 104, 107, woning 2 (fase 2)

08 – 15, 18 - 21 overige woningen
16 Woning 1, fase 2

De geluidbelasting van 53 dB wordt overschreden;
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Uit tabel 4 blijkt dat ter plaatse van de toekomstige woningen, op 12 meter van de as van
de weg, de maximale geluidbelasting van 53 dB wordt overschreden. Derhalve dienen er
geluidwerende voorzieningen bepaald te worden om aan het maximale binnenniveau
van 33 dB te kunnen voldoen.
Maatregelen
Conform het geluidbeleid moet worden onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om
de geluidbelasting ter plaatse van de toekomstige woningen te reduceren in de volgorde
van bron, overdracht en ontvanger.
Bronmaatregelen
Gedacht kan worden aan de snelheid van het verkeer op de Legtenbergerstraat.
Zoals aangegeven zijn er concrete plannen in ontwikkeling voor een nieuwe rondweg om
Weerselo waardoor op de Legtenbergerstraat alleen nog bestemmingsverkeer rijdt. De
maximale snelheid op deze wordt dan verlaagd naar 30km/uur. Op dat moment is er
geen akoestisch onderzoek meer nodig.
Invloed op het brongeluid (motor) van voertuigen heeft de initiatiefnemer van het
bouwplan niet.
Wel is het mogelijk een reductie te krijgen op het bandengeluid door aanpassing van het
wegdektype. Bij toepassing van dubbellaags ZOAB gaat het geluidniveau circa 4 a 5 dB
naar beneden.
De kosten van het toepassen van stille wegdekkenbedragen bedragen circa € 50.000,=
excl. BTW (o.b.v. € 100,= per m2). Deze kosten zijn hoog omdat het om een relatief klein
wegvak gaat. De wegbeheerder zal niet instemmen voor de aanpak van een klein
wegdeel omdat dit onderhoud technisch en bij gladheidsbestrijding tot problemen leidt
en met de aanleg van de rondweg de noodzaak tot deze aanpak niet meer aan de orde is.
Stiller asfalt kan derhalve uit civieltechnisch oogpunt niet worden verlangd.
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Overdrachtmaatregel
De afstand van de as van de weg dient minimaal 13 meter te zijn zodat in ieder geval aan
de bovengrens kan worden voldaan. Voor nog verder vergroten van de afstand is naar
verwachting geen ruimte.
Het plaatsen van schermen langs een dergelijke weg is niet reëel en of effectief. Voor
voldoende effect moet een scherm over een grote lengte aaneengesloten zijn aangebracht
met voldoende hoogte. Bovendien is een scherm uit stedenbouwkundig oogpunt niet
gewenst en zijn de kosten onevenredig.
Maatregelen aan de gevels
Wanneer een hogere grenswaarde wordt verleend zijn maatregelen aan de gevels
noodzakelijk. De vereiste geluidwering GA;k bedraagt 22 dB voor de belaste voorgevel.
Volstaan kan worden met normale HR++ beglazing in de belaste gevels tot een
geluidwering van circa 28-29 dB. Wanneer gekozen wordt voor natuurlijke toevoer via
openingen in de geluidbelaste gevel zijn suskasten noodzakelijk. Deze komen ter
vervanging van de normale roosters. Mogelijk kan via de minder belaste zijgevels en
geluidluwe achtergevel worden geventileerd.
Conclusie
Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de
geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op de Legtenbergerstraat ter plaatse van
enkele nieuw te bouwen woningen langs de Legtenbergerstraat.
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het
wegverkeer, ter plaatse van de toekomstige woningen.

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelastingen ten gevolge van Legtenbergerstraat
de ambitiewaarde van 43 dB overschrijden. De bovengrens wordt met 1 dB overschreden.
Aangezien er echter concrete plannen zijn voor een rondweg en dat na de aanleg daarvan
de Legtenbergerstraat ter hoogte van deze woningen een 30 km-zone wordt, is deze
tijdelijke overschrijding aanvaardbaar.
Deze woningen hebben aan de achterzijde tenminste één geluidluwe gevel zodat aan
deze voorwaarde uit het geluidbeleid wordt voldaan.
In alle gevallen waarin ontheffing wordt verleend, worden eisen gesteld aan het
binnenniveau en de indeling van de woning. Aan de binnenwaarde van 33 dB zal
moeten worden voldaan bij het realiseren van de toekomstige woningen.
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Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Ing. R.P.M. Munsterhuis
Munsterhuis Geluidsadvies B.V.

Bijlagen: 1, 2 en 3

Bijlage 1

Situatie + 3D overzicht

Legtenbergerstraat te Weerselo

3D overzichten

13.027
Bijlage 1

3

Bijlage 2

Invoergegevens

Woningen Legtenbergerstraat te Weerselo
Invoergegevens, gebouwen
Model:
Groep:

13.027
Bijlage 2

Geluidbelasting per Kavel
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
98
97
96
95
94

Omschr.
Woning 7, fase 2 langs Eertmansweg
Woning 5, fase 2 langs Eertmansweg
Woning 4, fase 2 langs Eertmansweg
Woning 3, fase 2 langs Eertmansweg
Woning 1, fase 2 langs Legtenbergerstraat

Hoogte
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Cp
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

93
92
91
90
89

Woning 2, fase 2 langs Eertmansweg
Woning Legtenbergerstraat kaval 111
Woning Legtenbergerstraat kaval 110
Woning Legtenbergerstraat kaval 109
Woning Legtenbergerstraat kaval 108a/108b

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

88
87
86
85
84

Woning Legtenbergerstraat kaval 114
Woning Legtenbergerstraat kaval 107
Woning Legtenbergerstraat kaval 106
Woning Legtenbergerstraat kaval 105
Woning Legtenbergerstraat kaval 104

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

83
82
81
80
79

Woning Legtenbergerstraat kaval 103
Woning Legtenbergerstraat kaval 102b
Woning Legtenbergerstraat kaval 101
Bijgebouw woning Siemertsteeg 1
Bijgebouw woning Kardinaal Alferinkweg 16

8,00
8,00
8,00
5,00
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

78
77
76
75
74

Bijgebouw woning Kardinaal Alferinkweg 11
Bijgebouw woning Kardinaal Alferinkweg 7-9
Bijgebouw woning Kardinaal Alferinkweg 3-5
Bijgebouw woning Kardinaal Alferinkweg 1
Bijgebouw woning Eertmansweg 39

3,00
3,00
3,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

73
72
71
70
69

Bijgebouw woning Het Eertman 4-6
Bijgebouw woning Het Eertman 8-10
Bijgebouw woning Het Eertman 12
Bijgebouw woning Het Eertman 14
Bijgebouw woning Het Eertman 16

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

68
67
66
65
64

Bijgebouw woning Het Eertman 18
Bijgebouw woning Eertmansweg 16
Bijgebouw woning Eertmansweg 1
Bijgebouw woning Legtenbergerstraat 33
Bijgebouw woning Legtenbergerstraat 26

5,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

63
62
60
59
57

Woning Legtenbergerstraat 26
Bijgebouw woning Legtenbergerstraat 26
Bijgebouw woning Legtenbergerstraat 24
Bijgebouw woning Legtenbergerstraat 24
Woning Legtenbergerstraat 24

8,00
6,00
6,00
5,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

56
55
54
53
52

Woning Siemertsteeg 1
Bijgebouw Siemertsteeg 1
Woning Kardinaal Alferinkweg 1
Woning Kardinaal Alferinkweg 3
Woning Kardinaal Alferinkweg 5-7

8,00
6,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

51
50
49
48

Woning Kardinaal Alferinkweg 9-11
Woning Eertmansweg 16
Woning Eertmansweg 18
Woning Eertmansweg 22

8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0 dB
0 dB
0 dB
0 dB

0,80
0,80
0,80
0,80
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Omschr.
Lichtenbergerstraat

Hdef.
Relatief

Type
Verdeling

Hbron
0,75

Wegdek
W0

V(LV(D))
50

Geluidbelasting per Kavel
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V2.13

Naam
03

Model:
Groep:

Woningen Legtenbergerstraat te Weerselo
Invoergegevens, weg

V(LV(A))
50

V(LV(N))
50

V(MV(D))
50

V(MV(A))
50

V(MV(N))
50

V(ZV(D))
50

V(ZV(A))
50

V(ZV(N))
50

8-5-2013 15:12:59

Totaal aantal
2660,00

13.027
Bijlage 2

%Int(D)
6,46

%Int(A)
4,32

%Int(N)
0,65

%LV(D)
90,85

%LV(A)
93,20

%LV(N)
94,50

%MV(D)
6,45

%MV(A)
4,45

Geluidbelasting per Kavel
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V2.13

Naam
03

Model:
Groep:

Woningen Legtenbergerstraat te Weerselo
Invoergegevens, weg

%MV(N)
3,30

%ZV(D)
2,75

%ZV(A)
2,40

%ZV(N)
2,20

8-5-2013 15:12:59

13.027
Bijlage 2

Woningen Legtenbergerstraat te Weerselo
Invoergegevens, ontvangers
Model:
Groep:

13.027
Bijlage 2

Geluidbelasting per Kavel
(hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
toekomstige woning Legtenbergerstraat 101
toekomstige woning Legtenbergerstraat 102
toekomstige woning Legtenbergerstraat 103
toekomstige woning Legtenbergerstraat 104
toekomstige woning Legtenbergerstraat 105

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

06
07
08
09
10

toekomstige woning Legtenbergerstraat 106
toekomstige woning Legtenbergerstraat 107
toekomstige woning Legtenbergerstraat 114
toekomstige woning Legtenbergerstraat 108
toekomstige woning Legtenbergerstraat 115

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

11
12
13
14
15

toekomstige woning Legtenbergerstraat 109
toekomstige woning Legtenbergerstraat 110
toekomstige woning Legtenbergerstraat 111
toekomstige woning Legtenbergerstraat 112
toekomstige woning Legtenbergerstraat 113

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

16
17
18
19
20

Woning kavel 1, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 2, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 3, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 4, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 5, fase 2 langs Legtenbergerstra

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

21

Woning kavel 7, fase 2 langs Legtenbergerstra

0,00

Relatief

1,50

4,50

7,50

Ja

Geomilieu V2.13
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Bijlage 3

Rekenresultaten

Woningen Legtenbergerstraat te Weerselo
Rekenresultaten incl aftrek 5 dB conform ex. art. 110g Wgh
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

13.027
Bijlage 3.1

Resultatentabel
Geluidbelasting per Kavel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Legtenbergerstraat
Ja

Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Omschrijving
toekomstige woning Legtenbergerstraat 101
toekomstige woning Legtenbergerstraat 101
toekomstige woning Legtenbergerstraat 101
toekomstige woning Legtenbergerstraat 102
toekomstige woning Legtenbergerstraat 102

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
52,7
53,0
52,7
52,7
53,1

Avond
50,7
51,1
50,7
50,8
51,1

Nacht
42,4
42,7
42,4
42,4
42,7

Lden
53,3
53,6
53,3
53,3
53,6

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

toekomstige woning Legtenbergerstraat 102
toekomstige woning Legtenbergerstraat 103
toekomstige woning Legtenbergerstraat 103
toekomstige woning Legtenbergerstraat 103
toekomstige woning Legtenbergerstraat 104

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

52,7
51,7
52,1
51,9
52,7

50,7
49,7
50,1
49,9
50,8

42,4
41,4
41,8
41,6
42,4

53,3
52,3
52,7
52,5
53,3

04_B
04_C
05_A
05_B
05_C

toekomstige woning Legtenbergerstraat 104
toekomstige woning Legtenbergerstraat 104
toekomstige woning Legtenbergerstraat 105
toekomstige woning Legtenbergerstraat 105
toekomstige woning Legtenbergerstraat 105

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

53,1
52,7
52,3
52,7
52,4

51,1
50,8
50,3
50,7
50,5

42,8
42,4
42,0
42,4
42,1

53,7
53,3
52,9
53,3
53,0

06_A
06_B
06_C
07_A
07_B

toekomstige woning Legtenbergerstraat 106
toekomstige woning Legtenbergerstraat 106
toekomstige woning Legtenbergerstraat 106
toekomstige woning Legtenbergerstraat 107
toekomstige woning Legtenbergerstraat 107

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

51,6
52,1
51,9
52,8
53,1

49,6
50,2
50,0
50,8
51,1

41,3
41,8
41,6
42,4
42,8

52,2
52,7
52,5
53,3
53,7

07_C
08_A
08_B
08_C
09_A

toekomstige woning Legtenbergerstraat 107
toekomstige woning Legtenbergerstraat 114
toekomstige woning Legtenbergerstraat 114
toekomstige woning Legtenbergerstraat 114
toekomstige woning Legtenbergerstraat 108

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

52,8
38,2
40,0
40,6
38,0

50,8
36,3
38,1
38,6
36,0

42,5
27,9
29,7
30,3
27,7

53,4
38,8
40,6
41,2
38,6

09_B
09_C
10_A
10_B
10_C

toekomstige woning Legtenbergerstraat 108
toekomstige woning Legtenbergerstraat 108
toekomstige woning Legtenbergerstraat 115
toekomstige woning Legtenbergerstraat 115
toekomstige woning Legtenbergerstraat 115

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

39,7
40,3
38,8
40,6
41,4

37,7
38,3
36,9
38,7
39,4

29,4
30,0
28,5
30,3
31,0

40,3
40,9
39,4
41,2
41,9

11_A
11_B
11_C
12_A
12_B

toekomstige woning Legtenbergerstraat 109
toekomstige woning Legtenbergerstraat 109
toekomstige woning Legtenbergerstraat 109
toekomstige woning Legtenbergerstraat 110
toekomstige woning Legtenbergerstraat 110

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

35,1
37,0
39,1
29,6
31,7

33,2
35,0
37,2
27,7
29,8

24,8
26,7
28,8
19,3
21,4

35,7
37,6
39,7
30,2
32,3

12_C
13_A
13_B
13_C
14_A

toekomstige woning Legtenbergerstraat 110
toekomstige woning Legtenbergerstraat 111
toekomstige woning Legtenbergerstraat 111
toekomstige woning Legtenbergerstraat 111
toekomstige woning Legtenbergerstraat 112

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

34,6
29,0
31,0
33,3
28,6

32,7
27,1
29,1
31,3
26,7

24,3
18,7
20,7
23,0
18,3

35,2
29,6
31,6
33,9
29,2

14_B
14_C
15_A
15_B

toekomstige woning Legtenbergerstraat 112
toekomstige woning Legtenbergerstraat 112
toekomstige woning Legtenbergerstraat 113
toekomstige woning Legtenbergerstraat 113

4,50
7,50
1,50
4,50

30,8
35,6
32,3
34,0

28,8
33,6
30,3
32,0

20,4
25,3
22,0
23,7

31,3
36,2
32,9
34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2.13
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Woningen Legtenbergerstraat te Weerselo
Rekenresultaten incl aftrek 5 dB conform ex. art. 110g Wgh
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

13.027
Bijlage 3.1

Resultatentabel
Geluidbelasting per Kavel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Legtenbergerstraat
Ja

Naam
Toetspunt
15_C
16_A
16_B
16_C
17_A

Omschrijving
toekomstige woning Legtenbergerstraat 113
Woning kavel 1, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 1, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 1, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 2, fase 2 langs Legtenbergerstra

Hoogte
7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

Dag
35,5
53,1
53,3
53,0
52,9

Avond
33,6
51,1
51,4
51,0
50,9

Nacht
25,2
42,8
43,0
42,6
42,6

Lden
36,1
53,7
53,9
53,5
53,5

17_B
17_C
18_A
18_B
18_C

Woning kavel 2, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 2, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 3, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 3, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 3, fase 2 langs Legtenbergerstra

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

53,1
52,8
42,6
44,5
44,8

51,2
50,8
40,7
42,6
42,9

42,8
42,5
32,3
34,2
34,5

53,7
53,4
43,2
45,1
45,4

19_A
19_B
19_C
20_A
20_B

Woning kavel 4, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 4, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 4, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 5, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 5, fase 2 langs Legtenbergerstra

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

41,6
43,4
44,0
36,2
37,7

39,6
41,5
42,0
34,2
35,8

31,3
33,1
33,7
25,9
27,4

42,2
44,0
44,6
36,8
38,3

20_C
21_A
21_B
21_C

Woning kavel 5, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 7, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 7, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 7, fase 2 langs Legtenbergerstra

7,50
1,50
4,50
7,50

39,0
37,0
38,9
39,6

37,1
35,1
36,9
37,7

28,7
26,7
28,6
29,3

39,6
37,6
39,5
40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2.13
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Woningen Legtenbergerstraat te Weerselo
Rekenresultaten excl aftrek 5 dB conform ex. art. 110g Wgh
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

13.027
Bijlage 3.2

Resultatentabel
Geluidbelasting per Kavel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Legtenbergerstraat
Nee

Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Omschrijving
toekomstige woning Legtenbergerstraat 101
toekomstige woning Legtenbergerstraat 101
toekomstige woning Legtenbergerstraat 101
toekomstige woning Legtenbergerstraat 102
toekomstige woning Legtenbergerstraat 102

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
57,7
58,0
57,7
57,7
58,1

Avond
55,7
56,1
55,7
55,8
56,1

Nacht
47,4
47,7
47,4
47,4
47,7

Lden
58,3
58,6
58,3
58,3
58,6

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

toekomstige woning Legtenbergerstraat 102
toekomstige woning Legtenbergerstraat 103
toekomstige woning Legtenbergerstraat 103
toekomstige woning Legtenbergerstraat 103
toekomstige woning Legtenbergerstraat 104

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

57,7
56,7
57,1
56,9
57,7

55,7
54,7
55,1
54,9
55,8

47,4
46,4
46,8
46,6
47,4

58,3
57,3
57,7
57,5
58,3

04_B
04_C
05_A
05_B
05_C

toekomstige woning Legtenbergerstraat 104
toekomstige woning Legtenbergerstraat 104
toekomstige woning Legtenbergerstraat 105
toekomstige woning Legtenbergerstraat 105
toekomstige woning Legtenbergerstraat 105

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

58,1
57,7
57,3
57,7
57,4

56,1
55,8
55,3
55,7
55,5

47,8
47,4
47,0
47,4
47,1

58,7
58,3
57,9
58,3
58,0

06_A
06_B
06_C
07_A
07_B

toekomstige woning Legtenbergerstraat 106
toekomstige woning Legtenbergerstraat 106
toekomstige woning Legtenbergerstraat 106
toekomstige woning Legtenbergerstraat 107
toekomstige woning Legtenbergerstraat 107

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

56,6
57,1
56,9
57,8
58,1

54,6
55,2
55,0
55,8
56,1

46,3
46,8
46,6
47,4
47,8

57,2
57,7
57,5
58,3
58,7

07_C
08_A
08_B
08_C
09_A

toekomstige woning Legtenbergerstraat 107
toekomstige woning Legtenbergerstraat 114
toekomstige woning Legtenbergerstraat 114
toekomstige woning Legtenbergerstraat 114
toekomstige woning Legtenbergerstraat 108

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

57,8
43,2
45,0
45,6
43,0

55,8
41,3
43,1
43,6
41,0

47,5
32,9
34,7
35,3
32,7

58,4
43,8
45,6
46,2
43,6

09_B
09_C
10_A
10_B
10_C

toekomstige woning Legtenbergerstraat 108
toekomstige woning Legtenbergerstraat 108
toekomstige woning Legtenbergerstraat 115
toekomstige woning Legtenbergerstraat 115
toekomstige woning Legtenbergerstraat 115

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

44,7
45,3
43,8
45,6
46,4

42,7
43,3
41,9
43,7
44,4

34,4
35,0
33,5
35,3
36,0

45,3
45,9
44,4
46,2
46,9

11_A
11_B
11_C
12_A
12_B

toekomstige woning Legtenbergerstraat 109
toekomstige woning Legtenbergerstraat 109
toekomstige woning Legtenbergerstraat 109
toekomstige woning Legtenbergerstraat 110
toekomstige woning Legtenbergerstraat 110

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

40,1
42,0
44,1
34,6
36,7

38,2
40,0
42,2
32,7
34,8

29,8
31,7
33,8
24,3
26,4

40,7
42,6
44,7
35,2
37,3

12_C
13_A
13_B
13_C
14_A

toekomstige woning Legtenbergerstraat 110
toekomstige woning Legtenbergerstraat 111
toekomstige woning Legtenbergerstraat 111
toekomstige woning Legtenbergerstraat 111
toekomstige woning Legtenbergerstraat 112

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

39,6
34,0
36,0
38,3
33,6

37,7
32,1
34,1
36,3
31,7

29,3
23,7
25,7
28,0
23,3

40,2
34,6
36,6
38,9
34,2

14_B
14_C
15_A
15_B

toekomstige woning Legtenbergerstraat 112
toekomstige woning Legtenbergerstraat 112
toekomstige woning Legtenbergerstraat 113
toekomstige woning Legtenbergerstraat 113

4,50
7,50
1,50
4,50

35,8
40,6
37,3
39,0

33,8
38,6
35,3
37,0

25,4
30,3
27,0
28,7

36,3
41,2
37,9
39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2.13
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Woningen Legtenbergerstraat te Weerselo
Rekenresultaten excl aftrek 5 dB conform ex. art. 110g Wgh
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

13.027
Bijlage 3.2

Resultatentabel
Geluidbelasting per Kavel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Legtenbergerstraat
Nee

Naam
Toetspunt
15_C
16_A
16_B
16_C
17_A

Omschrijving
toekomstige woning Legtenbergerstraat 113
Woning kavel 1, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 1, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 1, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 2, fase 2 langs Legtenbergerstra

Hoogte
7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

Dag
40,5
58,1
58,3
58,0
57,9

Avond
38,6
56,1
56,4
56,0
55,9

Nacht
30,2
47,8
48,0
47,6
47,6

Lden
41,1
58,7
58,9
58,5
58,5

17_B
17_C
18_A
18_B
18_C

Woning kavel 2, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 2, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 3, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 3, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 3, fase 2 langs Legtenbergerstra

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

58,1
57,8
47,6
49,5
49,8

56,2
55,8
45,7
47,6
47,9

47,8
47,5
37,3
39,2
39,5

58,7
58,4
48,2
50,1
50,4

19_A
19_B
19_C
20_A
20_B

Woning kavel 4, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 4, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 4, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 5, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 5, fase 2 langs Legtenbergerstra

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

46,6
48,4
49,0
41,2
42,7

44,6
46,5
47,0
39,2
40,8

36,3
38,1
38,7
30,9
32,4

47,2
49,0
49,6
41,8
43,3

20_C
21_A
21_B
21_C

Woning kavel 5, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 7, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 7, fase 2 langs Legtenbergerstra
Woning kavel 7, fase 2 langs Legtenbergerstra

7,50
1,50
4,50
7,50

44,0
42,0
43,9
44,6

42,1
40,1
41,9
42,7

33,7
31,7
33,6
34,3

44,6
42,6
44,5
45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Het Spikkert (1e fase), Weerselo
Definitief

HOOFDSTUK 1

INLEIDING

In opdracht van de gemeente Dinkelland wordt het bestemmingsplan ‘Het Spikkert, eerste fase’ herzien, zodat
ter plaatse van een woonbestemming en een te wijzigen groenbestemming twee extra woningen kunnen
worden gerealiseerd.
Woningen worden in de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidsgevoelige functies. Ten behoeve van de
realisatie moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen, waarbij het noodzakelijk is om de
geluidbelasting ter plaatse van één van de te realiseren woningen op de betrokken percelen te toetsen aan het
stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval
betreft het enkel het aspect wegverkeerslawaai. Ten aanzien van de andere woning is geen toetsing
noodzakelijk, aangezien de geluidsbelasting bij de vaststelling van het geldende bestemmingsplan reeds is
getoetst en hiervoor een hogere waarde is verkregen.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In
voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.
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HOOFDSTUK 2

SITUATIE PROJECTGEBIED

Binnen het projectgebied, de eerste fase van het Spikkert, worden planologisch gezien twee extra woningen
gerealiseerd. Er is op akoestisch vlak sprake van een toevoeging van één extra woning, aangezien de andere
woning reeds is getoetst in het kader van het geldende bestemmingsplan en hiervoor reeds een hogere
waarde is verkregen. Hoewel de locatie van deze woning iets is gewijzigd is nadere toetsing niet noodzakelijk,
aangezien de woning op een vergelijkbare locatie met de reeds getoetste locatie wordt gerealiseerd (afstand
van de weg etc.).
Alleen de extra woning die bij de vaststelling van het geldende bestemmingsplan ‘Het Spikkert, eerste fase’
niet is getoetst wordt binnen voorliggend akoestisch onderzoek getoetst, in het kader van een goede
ruimtelijke ordening.
In afbeelding 2.1 is een impressie van de gewenste situatie in het projectgebied weergegeven. De te realiseren
en te toetsen woning is hierin aangegeven.

Afbeelding 2.1 Impressie gewenste situatie met te toetsen woning (Bron: BJZ.nu)

In tabel 1 is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd.
Locatie projectgebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Wgh van toepassing
Vermindering geluidsbelasting Legtenbergerstraat
Vermindering geluidsbelasting Eertmansweg

Stedelijk gebied
63 dB
Ja
5 dB
5 dB

Tabel 1 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaai (Bron: BJZ.nu)
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Het projectgebied bevindt zich op korte afstand van de Legtenbergerstraat en de Eertmansweg. Voor de
Legtenbergerstraat geldt een snelheidsregime van 50 km/u en voor de Eertmansweg geldt een
snelheidsregime van 30 km/u.
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HOOFDSTUK 3 WETTELIJK KADER
3.1

Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan,
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de
gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien
een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende
paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

3.2

Zone langs wegen

3.2.1 Algemeen
Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel
2 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.
Aantal rijstroken
1 of 2
3 of 4
5 of meer

Stedelijk gebied
200 m
350 m
350 m

Buitenstedelijk gebied
250 m
400 m
600 m

Tabel 2 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl)

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.
Binnen de zone van een weg moet akoestisch onderzoek plaatsvinden naar de geluidsbelasting op de binnen
de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De
Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende
waarden:
•
•
•

Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting moet aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde
van de Wgh worden getoetst.
Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:
•
•

Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. De
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een
goede ruimtelijke ordening’.
3.2.2 Situatie projectgebied
Het projectgebied bevindt zich in de geluidzone van de Legtenbergerstraat (2 rijstroken), waardoor deze weg
van belang is in dit onderzoek. Ondanks dat voor de Eertmansweg vanwege de maximumsnelheid geen
geluidzone geldt, is deze weg eveneens meegenomen in het rekenmodel in het kader van ‘een goede
ruimtelijke ordening’.
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3.3

Grenswaarden

3.3.1 Algemeen
In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet
geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet
geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:
‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht niet toelaat’.
De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere
geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere
waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object. In tabel 3 is de hoogst
mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.
Locatie woning
Stedelijk gebied
Buitenstedelijk gebied

Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 3 Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te
reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke
of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de
geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.
Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan
de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan, zoals in artikel
3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd worden.
3.3.1 Situatie projectgebied
Voor de woningen binnen het projectgebied geldt een voorkeurswaarde van 48 dB, als gevolg van
wegverkeerslawaai. Bij het vaststellen van een hogere waarde geldt een maximum van 63 dB, vanwege de
ligging in stedelijk gebied.

3.4

Berekenen geluidsbelasting

3.4.1 Algemeen
De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst worden.
Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende
geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie
van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden
verminderd met:
•

5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd
met:
•
•
•

4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
2 dB voor overige geluidsbelasting.
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Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van
30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de
geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol.
Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere
motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.
3.4.2 Situatie projectgebied
Voor de Legtenbergerstraat geldt een snelheidsregime van 50 km/u en voor de Eertmansweg geldt een
snelheidsregime van 30 km/u, waardoor voor deze wegen een vermindering van 5 dB aan de orde is.

3.5

Gemeentelijk geluidsbeleid

3.5.1 Algemeen
De gemeente Dinkelland beschikt over een eigen geluidsbeleid, namelijk het “Gebiedsgericht geluidbeleid van
de gemeente Dinkelland” en de “Nota hogere grenswaarden” .
Burgemeester en wethouders kunnen gemotiveerd afwijken van het geluidbeleid en een hogere waarde
toekennen (maximaal 63 dB in stedelijk gebied), indien aangetoond is dat aan de hoofd- en ontheffingscriteria
kan worden voldaan. De gemeente Dinkelland past hierbij primair akoestische compensatiemaatregelen toe.
Deze zijn per geluidsklasse verschillend.
3.5.2 Situatie projectgebied
Het projectgebied is op basis van het gemeentelijk beleid aangewezen als ‘Woongebied’, met de
ambitiewaarde ‘redelijk rustig’ (43 dB) en bovengrenswaarde ‘onrustig’ (53 dB).
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HOOFDSTUK 4
4.1

ONDERZOEK

Verkeersgegevens

De gemeente Dinkelland beschikt over de verkeersintensiteiten van de voor het projectgebied relevante
wegen, namelijk:
•
•
•

De Legtenbergerstraat (noord, t.o.v. kruising met Eertmansweg): tussen de Voortmorsstraat en
Reestmanlaan;
De Legtenbergerstraat (zuid, t.o.v. Eertmansweg): tussen de Stadtlohnallee en Eertmansweg;
De Eertmansweg: tussen Legtenbergerstraat en Stadlohnallee.

Deze intensiteiten zijn afkomstig uit het jaar 2015. De verkeersintensiteiten zijn daarom geprognotiseerd naar
het jaar 2030 (waarbij sprake is van een toename van 1% per jaar).
In tabel 4 zijn de weg- en verkeersgegevens uiteengezet, zoals deze zijn gebruikt ten behoeve van het
berekenen van de geluidsbelasting.
Weg- en verkeersgegevens
Etmaalintensiteit 2030
weekdag (prognose)
Uurintensiteit
dag/avond/nacht (%)
Lichte motorvoertuigen dag/
avond/ nacht (%)
Middelzware vrachtwagens
dag/ avond/ nacht (%)
Zware vrachtwagens dag/
avond/ nacht (%)
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)
Wegdektype

Legtenbergerstraat
(noord)
2941

Legtenbergerstraat
(zuid)
3124

Eertmansweg

6,77/2,79/0,95

6,76/2,87/0,92

6,56/3,59/0,87

91,78/96,82/91,70

92,02/96,76/88,94

92,61/97,76/100,00

4,23/1,77/4,15

4,08/1,62/4,53

4,31/1,12/0,00

3,99/1,41/4,15

3,90/1,62/6,53

3,08/1,12/0,00

50
W0 Referentiewegdek

50
W0 - Referentiewegdek

30
W0 - Referentiewegdek

719

Tabel 4 Weg- en verkeergegevens (Bron: Gemeente Dinkelland)

4.2

Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). In het model zijn de
volgende zaken opgenomen:
•
•
•
•

wegen met intensiteiten;
gebouwen inclusief hoogte;
verharde bodemgebieden;
rekenpunten op 1,5, 4,5 en 7,5 meter op de relevante gevels van de woning;

In bijlage 1 zijn uitsneden van de rekenmodellen per weg en de wegen te samen weergegeven.

4.2

Resultaten

In bijlage 2 zijn de rekenresultaten opgenomen, inclusief de resultaten van de gezamenlijke geluidbelasting van
de wegen. De resultaten worden in onderstaande tekst nader toegelicht.
In tabel 5 is de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de Legtenbergerstraat en de Eertmansweg
weergegeven, ter plaatse van de relevante gevels op de woning.
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Gevel

Zijgevel

Voorgevel

Hoogte rekenpunt

Geluidsbelasting

1,5 meter
4,5 meter
7,5 meter
1,5 meter
4,5 meter
7,5 meter

Legtenbergerstraat
(inclusief aftrek)
46 dB
46 dB
46 dB
54 dB
54 dB
54 dB

Eertmansweg
(inclusief aftrek)
11 dB
13 dB
21 dB
16 dB
17 dB
18 dB

Tabel 5 Geluidsbelasting per weg (Bron: BJZ.nu)

Op basis van de resultaten uit tabel 5 wordt geconcludeerd dat:
•
•

als gevolg van de Eertmansweg op beide gevels ruimschoots aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit
de Wgh, de ambitiewaarde van 43 dB van de gemeente en de bovengrenswaarde van 53 dB wordt
voldaan. Hiermee wordt tevens aan de hoogst mogelijke waarde van 63 dB uit de Wgh voldaan;
als gevolg van de Legtenbergerstraat ter plaatse van de voorgevel niet aan de voorkeurswaarde van
de Wgh, de ambitiewaarde van de gemeente en de bovengrenswaarde van de gemeente wordt
voldaan, deze worden met respectievelijk 6 dB, 11 dB en 1 dB overschreden. Ter plaatse van de
zijgevel wordt als gevolg van deze weg aan de voorkeurswaarde van de Wgh en de
bovengrenswaarde van de gemeente voldaan, maar wordt de ambitiewaarde van de gemeente met 3
dB overschreden. Ter plaatse van beide gevels wordt als gevolg van deze weg voldaan aan de hoogst
mogelijke waarde van 63 dB uit de Wgh.

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ter plaatse van de zijgevel 51 dB en ter plaatse van de voorgevel
59 dB, exclusief aftrek
In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om de geluidbelasting te reduceren beschreven.

4.3

Maatregelen reductie geluidbelasting

Om de geluidbelasting te reduceren kan gebruik worden gemaakt van bron-, overdrachts- en
gevelmaatregelen, zoals in het vervolg van deze paragraaf beschreven.
4.3.1

Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral
vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee
gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller zullen worden. Hier wordt
rekening mee gehouden door de in paragraaf 3.4 beschreven aftrek toe te passen. In het kader van de
ontwikkeling is geen sprake van invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast is ook geen
sprake van invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.
Een aanpassing van het wegdektype kan leiden tot een reductie van het bandengeluid van voertuigen en
daarmee het geluid van een voertuig. Bij toepassing van dubbellaags ZOAB vermindert het geluidniveau met
circa 4 tot 5 dB. Het toepassen van een stiller wegdek bedraagt, bij een richtprijs van € 100,-/m² excl. BTW
(investeringskosten en onderhoudskosten), circa € 50.000,- excl. BTW. Deze kosten zijn hoog, vanwege de
relatief kleine oppervlakte van het wegdek. De wegbeheerder zal daarnaast niet instemmen met het stiller
maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudtechnische problemen leidt. Vanuit
civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus niet haalbaar.
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4.3.2

Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een lagere geluidsbelasting op de gevel. Deze
maatregel kan in voorliggend geval echter niet worden toegepast, aangezien hiervoor geen ruimte aanwezig is
(in verband met de (bestaande) woningen aan de oostzijde van de te realiseren woningen) en dit niet past
binnen de stedenbouwkundige structuur (de ter plaatse aanwezige rooilijn).
Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is eveneens niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig en
financieel oogpunt.
4.3.3

Gevelmaatregelen

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden.
Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB
bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van maximaal 59 dB worden gerekend. De vereiste
geluidwering GA;K bedraagt 59 – 33 = 26 dB. Standaard dubbele HR++ beglazing leidt tot geluidwering van circa
28 dB.
Indien voor een natuurlijke luchttoevoer via openingen in de geluidbelaste gevels gekozen wordt, zijn
suskasten noodzakelijk. De meerkosten van suskasten in de gevels, in plaats van standaard roosters, bedragen
circa €500 (excl. BTW). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat zoveel mogelijk via de geluidsluwe achtergevels
wordt geventileerd.
4.3.4

Conclusie maatregelen

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren
van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Er kan dan ook een hogere waarde LDEN van 54 dB
(voorgevel) worden aangevraagd met betrekking tot de Legtenbergerstraat.

4.4

Hogere waarde

4.4.1 Algemeen
De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren
van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard, waardoor een hogere waarde kan worden
aangevraagd.
4.4.2 Ontheffingscriteria
De gemeente Dinkelland toetst een verzoek tot een hogere waarde daarnaast aan de ontheffingscriteria, zoals
deze op 31 december 2006 (oude Wet geluidhinder) golden. Deze zijn goed bruikbaar en doen recht aan de
problematiek.
Ontheffingsgronden, conform het voormalig Besluit grenswaarden, voor nog niet geprojecteerde woningen
binnen de bebouwde kom binnen zones langs wegen, zijn woningen die:
1. in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;
2. door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan
vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de
afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten;
3. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
4. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
5. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
In voorliggend onderzoek is sprake van ontheffingsgronden 1, 2 en 4.
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4.4.3 Primair akoestische compensatiemaatregelen
Indien aangetoond is dat het verzoek tot een hogere waarde voldoet aan de hoofd- en
ontheffingscriteria kan onder voorwaarden een hogere waarde worden verleend. De gemeente Dinkelland
past hierbij primair akoestische compensatiemaatregelen toe. Deze zijn per geluidsklasse verschillend.
In dit geval is een hogere waarde LDEN van maximaal 54 dB noodzakelijk, vanwege de Legtenbergerstraat.
Hiermee valt de geluidsbelasting in de klasse “zeer onrustig”.
Voorwaarden voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse ‘zeer onrustig’
Bij het toekennen van een verzoek om een hogere waarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en met de
geluidsklasse ‘zeer onrustig’ worden aanvullend ook de volgende voorwaarden bij de afweging betrokken:
1. bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal één verblijfsruimte in de woning aan de
geluidsluwe zijde te worden gesitueerd; bij eengezinswoningen minimaal drie verblijfsruimten in de
woning aan de geluidsluwe zijde;
2. wanneer de woning een balkon heeft dan moet deze afsluitbaar zijn, zodat men zelf kan kiezen of
men zich wil afzonderen van de hoge geluidsbelasting of niet;
3. bij een aanvraag behorend bij een bouwvergunning voor een woning en scholen dient een
bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de
binnenwaarde van het Bouwbesluit;
4. de buitenruimtes (tuin of balkon) worden bij voorkeur aan de geluidsluwe zijde gesitueerd.
Bij het toekennen van een verzoek om een hogere waarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en met de
geluidsklasse ‘zeer onrustig’ worden aanvullend ook de volgende voorwaarden bij de afweging betrokken:
1. bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal één verblijfsruimte in de woning aan de
geluidsluwe zijde te worden gesitueerd; bij eengezinswoningen minimaal drie verblijfsruimten in de
woning aan de geluidsluwe zijde;
2. wanneer de woning een balkon heeft dan moet deze afsluitbaar zijn, zodat men zelf kan kiezen of
men zich wil afzonderen van de hoge geluidsbelasting of niet;
3. bij een aanvraag behorend bij een bouwvergunning voor een woning en scholen dient een
bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de
binnenwaarde van het Bouwbesluit;
4. de buitenruimtes (tuin of balkon) worden bij voorkeur aan de geluidsluwe zijde gesitueerd.
De woning beschikt over minimaal drie verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijden (alle zijden, met
uitzondering van de voorgevelzijde) en de binnenwaarde bedraagt bij de woning 33 dB. De woning beschikt
daarnaast aan de achterzijde over een geluidluwe buitenruimte (op grotere afstand van de
Legtenbergerstraat). Nadat het definitieve ontwerp gereed is kunnen de noodzakelijke geluidwerende
maatregelen worden vastgesteld. Voor de woning is dan ook sprake van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat.
Voor de woning kan een hogere waarde worden vastgesteld van 54 dB.

HOOFDSTUK 5

CONCLUSIE

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Legtenbergerstraat bedraagt hoogstens 54 dB
(inclusief 5 dB aftrek), namelijk ter plaatse van de voorgevel van de woning. Hiervoor kan een hogere waarde
worden aangevraagd.
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Rekenmodellen
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Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Eertmansweg
Ja

Naam
Toetspunt
Voorgevel_
Voorgevel_
Voorgevel_
Zijgevel_A
Zijgevel_B

Omschrijving
Voorgevel
Voorgevel
Voorgevel
Zijgevel
Zijgevel

Zijgevel_C

Zijgevel

Hoogte
7,50
4,50
1,50
1,50
4,50

Dag
17,8
17,2
16,4
11,2
12,8

Avond
14,1
13,5
12,7
7,4
9,0

Nacht
7,2
6,7
5,9
0,6
2,1

Lden
17,9
17,3
16,5
11,3
12,8

7,50

21,2

17,4

10,6

21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

6-6-2019 09:35:30

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Legtenbergerstraat
Ja

Naam
Toetspunt
Voorgevel_
Voorgevel_
Voorgevel_
Zijgevel_A
Zijgevel_B

Omschrijving
Voorgevel
Voorgevel
Voorgevel
Zijgevel
Zijgevel

Zijgevel_C

Zijgevel

Hoogte
7,50
4,50
1,50
1,50
4,50

Dag
53,4
53,8
53,4
44,9
45,5

Avond
48,9
49,2
48,9
40,4
40,9

Nacht
44,9
45,3
44,9
36,4
36,9

Lden
54,1
54,4
54,0
45,5
46,1

7,50

45,3

40,8

36,8

46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

6-6-2019 09:37:42

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Wegen
Ja

Naam
Toetspunt
Voorgevel_
Voorgevel_
Voorgevel_
Zijgevel_A
Zijgevel_B

Omschrijving
Voorgevel
Voorgevel
Voorgevel
Zijgevel
Zijgevel

Zijgevel_C

Zijgevel

Hoogte
7,50
4,50
1,50
1,50
4,50

Dag
53,4
53,8
53,4
44,9
45,5

Avond
48,9
49,2
48,9
40,4
40,9

Nacht
44,9
45,3
44,9
36,4
36,9

Lden
54,1
54,4
54,0
45,5
46,1

7,50

45,4

40,8

36,8

46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

6-6-2019 09:39:32
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1

INLEIDING
In opdracht van BJZ.nu is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting
door wegverkeerslawaai op de gevels van de te bouwen woningen op de locatie aan de
Legtenbergstraat 35 te Weerselo, binnen de geluidszone van wegen. Het plan bestaat uit
de sloop van schuren en de bouw van 3 woningen.
De situatie is weergegeven in de tekeningen in bijlage I.

1.1

Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder
Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening
van een bestemmingsplan of vaststelling van een Wro-procedure een akoestisch
onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting
aan de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt
ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming
binnen de wettelijke geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is
aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben
waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen :
Aantal rijstroken

stedelijk gebied

buitenstedelijk gebied

1 of 2 rijstroken

200 m

250 m

3 of 4 rijstroken

350 m

400 m

5 of meer rijstroken

350 m

600 m

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.
Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg
gerekend en vallen binnen de zone.
De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet worden
geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. Binnen een zone moet
worden gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe
ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen van
(individuele) bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het
akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan
in een vroeg stadium worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of
maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig klimaat te creëren.
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor :
 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2);
De geplande woningen liggen in “stedelijk stedelijk” gebied binnen de wettelijk
vastgestelde geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de
Legtenbergerstraat.

1.2

Grenswaarden en procedure
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning
t.g.v. een weg bedraagt 48 dB.
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Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor de geplande bouw een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend
tot een hogere grenswaarde van maximaal 63 dB in stedelijk gebied. Om een hogere
grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden :
- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare
gevelbelasting, in dit geval 63 dB (art 83 lid 2 van de Wgh),
- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
van de hogere grenswaarden.
De gemeente Dinkelland heeft het beleid t.a.v. de voorkeursgrenswaarden en de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting opgenomen in de “Handreiking beleid bij hogere
grenswaarden” d.d. 18-12-06.
De woningen liggen in het gebied “woonwijk” van Weerselo met een ambitieklasse “rustig
43 dB” en een bovengrens “onrustig 53 dB”. De ontheffingswaarden zijn opgenomen in
de deelnota Hogere grenswaardenbeleid van mei 2008.
De in dit beleid gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende
doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het
ontmoeten van overwegende bezwaren van stedebouwkundige, landschappelijke of
financiële aard.
Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek.

1.3

Berekening geluidbelasting
De op de woning invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een
rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006, standaardmethode I of II. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de
rekenmethode II.
Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van
het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele
correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten
(geplande woninggevel).
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2

GELUIDBELASTING

2.1

Verkeerscijfers
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose
van de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over 10 jaar
(2021). Er zijn vergevorderde plannen voor een nieuwe rondweg om Weerselo waardoor
op de Legtenbergerstraat alleen nog bestemmingsverkeer rijdt en de intensiteit sterk
afneemt. De verwachting is dat binnen 10 jaar de rondweg is aangelegd. In overleg met
de gemeente is de geluidbelasting berekend met en zonder de nieuwe rondweg.
De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Dinkelland zoals in tabel I
weergegeven. De cijfers voor 2020 zijn ook voor 2021 gehanteerd.
TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens Legtenbergerstraat
omschrijving

zonder rondweg
2426

274

6.46/4.32/0.65

6.55/4.49/0.43

- etmaalintensiteit jaar 2021 weekdag
- dag/avond/nachtuurintensiteit %

-

-

90.85/93.20/94.50

99.5/99.6/99.7

- percentage middelzw vrachtw. D/A/N

6.45/4.45/3.30

0.5/0.4/0.3

- percentage zware vrachtwagens D/A/N

2.75/2.40/2.20

0.1.0/0

- percentage motorrijwielen
- percentage lichte motorvoertuigen D/A/N

- wettelijke rijsnelheid km/uur
- wegdektype
- obstakel of kruispunt binnen 100 m
- kortste afstand woning - wegas

2.2

met rondweg

50

50

DAB

DAB

nee

nee

18.5 m

18.5 m

Berekende geluidbelasting en toetsing
Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande woningen, dat is de
gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode.
De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2006” ex art 110d van de wet geluidhinder.
Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de
berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd
(i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) met 5 dB voor wegen met een wettelijke
maximum snelheid tot 70 km/uur. Voor de modelgegevens en geplotte resultaten wordt
verwezen naar bijlage I.
Toetsing zonder rondweg
In punt 1 bij de woning op ca 18.5 m uit de as van de Legtenbergerstraat bedraagt de
geluidbelasting LDEN incl. aftrek 50 dB waarmee de ambitiewaarde van 43 dB met 7 dB
wordt overschreden. De bovengrens van 53 dB wordt niet overschreden.
Bij de andere woningen (rekenpunten 2 en 3) op ca 45 m uit de wegas vindt geen
overschrijding van de ambitiewaarde plaats.

Bouwplan Legtenbergerstraat 35 Weerselo

pagina 3

Toetsing met rondweg
Met rondweg ligt de belasting ca 10 dB lager en wordt in geen enkel punt de
ambitiewaarde van 43 dB overschreden.
Wanneer de gemeente besluit dat nog geen rekening mag worden gehouden met de
rondweg is overeenkomstig het geluidbeleid een onderzoek nodig naar maatregelen de
geluidbelasting te reduceren.

2.3

Maatregelen reductie geluidbelasting
Conform het geluidbeleid moet worden onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om
de geluidbelasting te reduceren in de volgorde van bron – overdracht – ontvanger.
Bronmaatregelen
Het geluid door een voertuig wordt veroorzaakt door motor- en bandengeluid. In de loop
der jaren zijn voertuigen, met name vrachtwagens veel stiller geworden, daar is in de
rekenmethode al rekening mee gehouden. De verwachting is dat voertuigen in de
toekomst nog stiller worden. Door toepassing van de zgn tijdelijke aftrek wordt daar
rekening mee gehouden. De initiatiefnemer van het bouwplan ten behoeve waarvan dit
akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het
motor- en bandengeluid aan het voertuig evenals de samenstelling van het verkeer, de
intensiteit, snelheid enz.
Wel is het mogelijk een reductie te krijgen op het bandengeluid door aanpassing van het
wegdektype. Naarmate de snelheid groter is kan de reductie door stiller asfalt toenemen.
Bij toepassing van zeer stil asfalt neemt de belasting met 3 tot max 4 dB af t.o.v. DAB.
De kosten van het toepassen van stille wegdekken bedragen bij een richtprijs van € 100,/m2 excl. BTW en een wegvaklengte van ca 70 m x 5 m breedte = € 35.000,- excl. BTW.
Deze kosten zijn hoog omdat het om relatief klein wegvak gaat. De wegbeheerder zal
over het algemeen niet instemmen voor de aanpak van een klein wegdeel omdat dit
onderhoudstechnisch en bij de gladheidbestrijding tot problemen leidt. Stiller asfalt over
een kleine lengte kan uit civieltechnisch oogpunt niet wordt verlangd.
De aanleg van de rondweg is ook een maatregel omdat daarmee de intensiteit en de
geluidbelasting voldoende afneemt.
Vergroten afstand
Voor het vergroten van de afstand is geen ruimte. Er blijft geen buitenruimte over aan de
geluidluwe zijde.
Overdrachtsmaatregelen
Overdrachtsmaatregelen (geluidschermen, wallen) langs de weg(en) zijn niet reëel en/of
effectief. Voor voldoende effect moet een scherm over een grote lengte zijn aangebracht
en met voldoende hoogte.
Bovendien is een scherm uit stedebouwkundig oogpunt niet gewenst en zijn de kosten
onevenredig hoog.

Bouwplan Legtenbergerstraat 35 Weerselo

pagina 4

Maatregelen aan de gevels
Wanneer een hogere grenswaarde wordt verleend zijn maatregelen aan de gevels
noodzakelijk. De vereiste geluidwering GA;k bedraagt 22 dB voor de belaste voorgevel.
Tot een geluidwering van ca 28-29 dB kan met normale dubbele HR++ beglazing in de
belaste gevels worden volstaan. Wanneer wordt gekozen voor een natuurlijke toevoer via
openingen in de geluidbelaste gevel zijn suskasten noodzakelijk. De suskasten komen
dan i.p.v. normale roosters. De meerkosten voor de suskasten in het plan beperken zich
tot ca € 200,- excl. BTW er van uitgaande dat zo veel mogelijk via de minder belaste
zijgevels en geluidluwe achtergevel wordt geventileerd.
Conclusie maatregelen
De maatregelen die voor de woning getroffen dienen te worden om aan de
voorkeursgrenswaarde te voldoen, ontmoeten overwegende bezwaren van
stedebouwkundige, landschappelijke of financiële aard. De ontheffingsgrond is :
- door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen.
De woning heeft aan de achterzijde tenminste één geluidluwe gevel, een voorwaarde uit
het geluidbeleid.
In alle gevallen waarin ontheffing wordt verleend, worden eisen gesteld aan het
binnenniveau en de indeling van de woning. De binnenwaarde, waaraan bij het realiseren
van de nieuwe woning zal moeten worden voldaan, bedraagt 33 dB.

Ing. Wim Buijvoets.
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Bijlage I
Tekening en
invoergegevens rekenmodel

Bouwplan Legtenbergerstraat 35 Weerselo

Rood = Gevellijn gelijk met woning 1a
Blauw = Gevelijn schuin met woning 1a en
!
woning Legtenbergerstraat 35
as

48 dB contour geluidkaart

18.5 m
woning

PromilSpatial-Vs:3.04.0.1

30-11-2011 15:18:10 Blz: 1

Gemeente Dinkelland
SerieNr.:1EDF-2E1C-E756-45-3068

situatie zonder rondweg

(c) 2005 Goudappel Coffeng

Legtenbergerstraat
Wegvak 104410-145722, Start/End 3403/10000
Projectinformatie
Algemene opmerkingen
Opmerkingen linkerzijde
Opmerkingen rechterzijde

25510214863725_0002

Wegvaklengte

89,9

Series linkerzijde
toedeling
gemeentecode
richting

Type linkerzijde
Stadsontsluiting 2*1
Dinkelland
tweerichting

Series rechterzijde
toedeling
gemeentecode
richting

Type rechterzijde
Stadsontsluiting 2*1
Dinkelland
tweerichting

Snelheid voor geluid
idem voor vrachtverkeer
idem voor bussen
idem voor trams

DAG
50
50
0
0

AVOND
50
50
0
50

NACHT
50
50
0
0

Gemiddeld uurpercentage
Perc. motoren
Perc. personenauto's
Perc. midzwaar vrachtverkeer
Perc. zwaar vrachtverkeer
Uurintensiteit bromfietsen

Linkerzijde
1239
OphFac =
1213
Dag
6,46
0,0
90,4
6,8
2,9
0

Wegdekverharding
Drempel

referentiewegdek
Niet aanwezig

Opgeslagen intensiteit
Ophoogfactoren (beide zijden)
Etmaalintensiteit (gespiegeld)

Afstand wegas-rijlijn [m]
Afstand wegas-gevel [m]
Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]
Afstand wegas-scherm [m]
Bebouwingsfractie
Waarneemhoogte speciaal
Schermhoogte
Tophoek scherm
Busbaan
Links niet aanwezig
Rechts niet aanwezig

1,000

RijlFac =

Avond
4,32
0,0
92,8
4,7
2,5
0

Nacht
0,65
0,0
94,2
3,5
2,3
0

Rechterzijde
0,0
14,2
4,7
0,0
0,75
0,0
0,0

Wegas

Dek

Linkerzijde
Dag
Avond
41,8
44,7
39,9
42,9
41,6
44,6
42,2
45,2
42,5
45,4
42,6
45,6
36,7
39,6
41,8
44,7

Leq/Lden contouren in [m]
48 dB(A)/dB contour
53 dB(A)/dB contour
58 dB(A)/dB contour
63 dB(A)/dB contour
68 dB(A)/dB contour
73 dB(A)/dB contour

Leq
31,3
14,7
5,5
0,0
0,0
0,0

Lden
33,7
16,2
6,4
0,0
0,0
0,0

1,000

Wegdekhoogte
Bermbreedte
Breedte harde berm

Linkerzijde
0,0
77,5
5,9
0,0
0,25
0,0
0,0

Geluidniveau in dB(A)/dB
(Corr. art. 110g Wgh
-5,0/-2,0 dB)
Eengezinswoningen
Woningen begane grond
Woningen 1e etage
Woningen 2e etage
Woningen 3e etage
Woningen 4e etage en hoger
Eengezinswoningen Speciaal
Representatief

Rechterzijde
1187
CnstFac =
1213
Dag
6,45
0,0
91,3
6,1
2,6
0

Eengezinswoningen
Woningen begane grond
Woningen 1e etage
Woningen 2e etage
Woningen 3e etage
Woningen 4e etage en hoger
Speciale woningen
Trambaan
Links niet aanwezig
Rechts niet aanwezig

Nacht
41,4
39,5
41,2
41,8
42,1
42,2
36,2
41,4

Lden
42,3
40,4
42,2
42,8
43,0
43,2
37,2
42,3

GES

1

Rechterzijde
Dag
Avond
51,8
54,7
51,4
54,3
51,8
54,7
51,6
54,5
51,2
54,2
50,7
53,7
49,7
52,7
51,8
54,7
Leq
26,9
11,6
3,6
0,0
0,0
0,0

Lden
28,8
12,7
4,5
0,0
0,0
0,0

1,000
Avond
4,33
0,0
93,6
4,2
2,3
0

Nacht
0,66
0,0
94,8
3,1
2,1
0

0,0
0,0
0,0
Linkerzijde
Won Corr
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0

Rechterzijde
Won Corr
2
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0

Wegas

Dek

Nacht
51,3
51,0
51,4
51,2
50,8
50,3
49,3
51,3

Lden
52,3
51,9
52,3
52,1
51,7
51,3
50,2
52,3

GES
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Gemeente Dinkelland
SerieNr.:1EDF-2E1C-E756-45-3068

situatie met rondweg

(c) 2005 Goudappel Coffeng

Legtenbergerstraat
Wegvak 104410-145722, Start/End 3403/10000
Projectinformatie
Algemene opmerkingen
Opmerkingen linkerzijde
Opmerkingen rechterzijde

25510214863725_0002

Wegvaklengte

89,9

Series linkerzijde
toedeling
gemeentecode
richting
infrawijziging

Type linkerzijde
Buurtontsluiting
Dinkelland
tweerichting
Erftoegangsweg

Series rechterzijde
toedeling
gemeentecode
richting
infrawijziging

Type rechterzijde
Buurtontsluiting
Dinkelland
tweerichting
Erftoegangsweg

Snelheid voor geluid
idem voor vrachtverkeer
idem voor bussen
idem voor trams

DAG
50
50
0
0

AVOND
50
50
0
50

NACHT
50
50
0
0

Gemiddeld uurpercentage
Perc. motoren
Perc. personenauto's
Perc. midzwaar vrachtverkeer
Perc. zwaar vrachtverkeer
Uurintensiteit bromfietsen

Linkerzijde
147
OphFac =
137
Dag
6,55
0,0
99,6
0,4
0,0
0

Wegdekverharding
Drempel

referentiewegdek
Niet aanwezig

Opgeslagen intensiteit
Ophoogfactoren (beide zijden)
Etmaalintensiteit (gespiegeld)

Afstand wegas-rijlijn [m]
Afstand wegas-gevel [m]
Afstand rijlijn-hard oppervlak [m]
Afstand wegas-scherm [m]
Bebouwingsfractie
Waarneemhoogte speciaal
Schermhoogte
Tophoek scherm
Busbaan
Links niet aanwezig
Rechts niet aanwezig

1,000

RijlFac =

Avond
4,49
0,0
99,6
0,3
0,0
0

Nacht
0,43
0,0
99,8
0,2
0,0
0

Linkerzijde
0,0
77,5
5,9
0,0
0,25
0,0
0,0

Rechterzijde
0,0
14,2
4,7
0,0
0,75
0,0
0,0

Wegas

Dek

1,000

Rechterzijde
128
CnstFac =
137
Dag
6,55
0,0
99,4
0,5
0,1
0

Wegdekhoogte
Bermbreedte
Breedte harde berm

Eengezinswoningen
Woningen begane grond
Woningen 1e etage
Woningen 2e etage
Woningen 3e etage
Woningen 4e etage en hoger
Speciale woningen
Trambaan
Links niet aanwezig
Rechts niet aanwezig

1,000
Avond
4,49
0,0
99,5
0,4
0,0
0

Nacht
0,43
0,0
99,7
0,3
0,0
0

0,0
0,0
0,0
Linkerzijde
Won Corr
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0

Rechterzijde
Won Corr
2
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0

Wegas

Dek

rekenparameters
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
eerste model

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Modelgrenzen
Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Origineel project

eerste model
Werkplek 2
RMW-2006
(0,00, 0,00) - (1000,00, 1000,00)
Werkplek 2 op 30-11-2011
Werkplek 2 op 30-11-2011
Geomilieu V1.91
Niet van toepassing

Originele omschrijving
Geïmporteerd door
Definitief
Definitief verklaard door

Niet
Niet
Niet
Niet

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids

0
4
Bronresultaten
Totaalresultaten

Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Meteorologische correctie
C0 waarde
Maximum aantal reflecties

1,00
2
Standaard RMW-2006, SRM II
3,50
1

Reflectie in woonwijkschermen
Aandachtsgebied
Max. refl.afstand van bron
Max. refl.afstand van rekenpunt
Luchtdemping

Ja
---Standaard RMW-2006, SRM II

Luchtdemping [dB/km]

0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Geomilieu V1.91

van
van
van
van

toepassing
toepassing
toepassing
toepassing

30-11-2011 17:04:12

woning
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Geomilieu V1.91

Omschr.
woningen
woning
woningen
bijgebouw woningen
bijgebouw woningen

5,50

Hoogte
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

0,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief

HDef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

0 dB

0
0
0
0
0
False

Zwevend
False
False
False
False
False
0,80

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam
1
2
3
4
5

Groep:

Model:

modelgegevens

0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

30-11-2011 17:04:55

Omschr.
verharding

Bf
0,00

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Geomilieu V1.91

Naam
1

Groep:

Model:

modelgegevens

30-11-2011 17:04:55

Omschr.

Maaiveld
0,00
0,00
0,00

HDef.
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
----

Hoogte D
----

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Geomilieu V1.91

Naam
1
2
3

Groep:

Model:

modelgegevens

Hoogte E
----

Hoogte F
----

Gevel
Ja
Ja
Ja

30-11-2011 17:04:55

Omschr.
Legtenbergerstraat

ISO H
0,00

ISO M
0,00

HDef.
Relatief

Invoertype
Verdeling

Hbron
0,75

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006
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Naam
1

Groep:

Model:

modelgegevens

Helling
0

Wegdek
W0

V(MR)
--

V(LV)
50

V(MV)
50

V(ZV)
50

Totaal aantal
2426,00

%Int.(D)
6,46

%Int.(N)
0,65

%Int.(P4)
--

30-11-2011 17:04:55

%Int.(A)
4,32

%MR(D)
--

%MR(A)
--

%MR(N)
--

%MR(P4)
--

%LV(D)
90,85

%LV(A)
93,20

%LV(N)
94,50

%LV(P4)
--

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Geomilieu V1.91

Naam
1

Groep:

Model:

modelgegevens

%MV(D)
6,45

%MV(A)
4,45

%MV(N)
3,30

%MV(P4)
--

%ZV(D)
2,75

%ZV(A)
2,40

%ZV(N)
2,20

%ZV(P4)
--

MR(D)
--

MR(A)
--

MR(P4)
--

LV(D)
142,38

30-11-2011 17:04:55

MR(N)
--

LV(A)
97,68

LV(N)
14,90

LV(P4)
--

MV(D)
10,11

MV(A)
4,66

MV(N)
0,52

MV(P4)
--

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Geomilieu V1.91

Naam
1

Groep:

Model:

modelgegevens

ZV(D)
4,31

ZV(A)
2,52

ZV(N)
0,35

ZV(P4)
--

LE (D) 63
80,72

LE (D) 125
86,84

LE (D) 250
93,38

LE (D) 1k
101,57

30-11-2011 17:04:55

LE (D) 500
96,25

LE (D) 2k
100,01

LE (D) 4k
92,38

LE (D) 8k
85,23

LE (A) 63
78,74

LE (A) 125
84,61

LE (A) 250
90,91

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006
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Naam
1

Groep:

Model:

modelgegevens

LE (A) 500
94,09

LE (A) 1k
99,64

LE (A) 2k
98,13

LE (A) 4k
90,41

LE (A) 8k
83,14

LE (N) 63
70,38

LE (N) 125
76,09

LE (N) 500
85,60

30-11-2011 17:04:55

LE (N) 250
82,20

LE (N) 1k
91,30

LE (N) 2k
89,82

LE (N) 4k
82,06

LE (N) 8k
74,70

LE (P4) 63
--

LE (P4) 125
--

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Geomilieu V1.91

Naam
1

Groep:

Model:

modelgegevens

LE (P4) 250
--

LE (P4) 500
--

LE (P4) 1k
--

LE (P4) 2k
--

LE (P4) 4k
--

LE (P4) 8k
--

30-11-2011 17:04:55

resultaten met aftrek
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
1_A
1_B
2_A
2_B
3_A

Resultatentabel
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Legtenbergerstraat
Ja

Omschrijving

3_B

Hoogte
1,50
4,50
1,50
4,50
1,50

Dag
49,3
49,8
37,8
40,0
35,2

Avond
47,4
47,9
35,8
38,1
33,3

Nacht
39,0
39,5
27,5
29,7
24,9

Lden
49,9
50,4
38,4
40,6
35,8

4,50

37,5

35,6

27,2

38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.91
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Bijlage 5
Verkennend
bodemonderzoek het Spikkert
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bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase herziening
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Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25
www.sigma-bm.nl
E-mail info@sigma-bm.nl

Onderwerp:

Projectnummer:
Opdrachtgever:
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verkennend milieukundig bodemonderzoek
volgens NEN-5740+A1
Legtenbergerstraat sectie A nr. 21 te Weerselo
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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Legtenbergerstraat sectie Q nr.
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onderwerp
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verkennend milieukundig bodemonderzoek
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Legtenbergerstraat sectie Q nr. 1083 (ged.) te Weerselo
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Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015,
het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische
onderzoeken
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000
protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen”
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000
protocollen 2001, 2002 en 2018”
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg
SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met
conventionele methoden”

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000,
protocol 2001 en 2002)
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of
anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu.
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1

INLEIDING

1.1

Algemeen

In opdracht van BJZ.nu is in maart 2019 door Sigma Bouw & Milieu een
verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd op en deel van de locatie gelegen aan de
Legtenbergerstraat sectie Q nr. 1083 (ged.) te Weerselo (gemeente Dinkelland).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken.
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van
deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

1.2

Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met een bestemmingsplanprocedure alsmede de
geplande nieuwbouw van woningen op de onderzoekslocatie.

1.3

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast
te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.

1.4

Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de bodem op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek,
onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).
april 2019

4

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Legtenbergerstraat sectie Q nr.
1083 (ged.) te Weerselo

1.5

Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
 vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
 veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).
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2

VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).

In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per
aanleiding omschreven in tabel 2.1.
tabel 2.1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek

aanleiding vooronderzoek
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een
bestemmingsplanprocedure alsmede geplande woningbouw op de onderzoekslocatie.
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese bodemkwaliteit ten
behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017).
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geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
• informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;
• informatie gemeente Dinkelland (email d.d. 29 januari 2019);
• informatie bodemloket.nl;
• informatie bodematlas Provincie Overijssel;
• www.topotijdreis.nl;
• voorgaande milieutechnische werkzaamheden;
• Kadaster/BAG Viewer;
• grondwaterkaart van Nederland;
• ahn.nl;
• Dinoloket.nl;
• handelsbestand van de Kamer van Koophandel;
• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.

Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.
locatiegegevens
In tabel 2.2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven.
tabel 2.2 overzicht basisinformatie
adres
plaats
gemeente
topografisch overzicht
coördinaten
kadastrale aanduiding
oppervlakte onderzoekslocatie (onderzocht deel van de
locatie, plangebied)
toekomstig bodemgebruik
huidig bodemgebruik
voormalig bodemgebruik
ophogingen/dempingen/stortingen
opvullingen en verhardingen
toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of
verhardingsmaterialen
bijzonderheden: -

Legtenbergerstraat naast nr. 28
Weerselo
Dinkelland
Zie bijlage 1
X = 255,127 Y=486,337
Gemeente Weerselo
sectie O nr. 1083 (ged.)
2
ca. 1.485 m
woningen
braak
braak/gras

niet bekend

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Legtenbergerstraat naast nr. 28, perceel sectie Q nr. 1083
(ged.) binnen de bebouwde kom van Weerselo (gemeente Dinkelland).
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
De onderzoekslocatie betreft een deel van de locatie gelegen aan de Legtenbergerstraat perceel sectie
Q nr. 1083 (ged.) te Weerselo.
De onderzoekslocatie was in het verleden onderdeel van agrarische grond behorende tot de boerderij
aan de Legtenbergerweg 22-24 te Weerselo.
De onderzoekslocatie is momenteel onbebouwd, onverhard en braakliggend.
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De opdrachtgever is voornemens om op de locatie woningbouw te realiseren.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel waar t.p.v. de geplande nieuwbouw
(hierna genoemd als plangebied).
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich woningen binnen de bebouwde kom.
Aan de westzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Legtenbergerstraat en een tegenovergelegen
woning (Legtenbergerstraat 35).
Aan de noordzijde grenst de onderzoekslocatie aan een naastgelegen woning (Legtenbergerstraat 28).
Aan de oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan achtergelegen woningen (Erve Roolsboer 1 t/m 9).
Aan de zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan een onbebouwd perceel.
afbakening onderzoekslocatie
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte plangebied,
zoals weergegeven in bijlage 2.
2
De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, heeft een oppervlakte van ca. 1.485 m (zie bijlage 2).
voorgaande bodemonderzoeken
In tabel 2.3 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de
bodemkwaliteitskaart weergegeven.
tabel 2.3 overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart
adres locatie
voorgaande bodemonderzoeken
►
Legtenebergerstraat
Q 1083 (ged.)

omgeving (binnen 25
m.)

► verkennend bodemonderzoek Legtenbergerstraat 22-24, zie hieronder

Naam onderzoek
Legtenbergerstraat
22-24
Verk onderzoek
NEN 5740 en NEN
5707

Rapport Nummer
MRO/ADV/VMO/180120

Adviesbureau
Verhoeve
milieu oost

Datum
28-22011

Conclusie
zwolievat: zwakke
olie-/water reactie
zw overig terrein:
puinstabilisatielaag
(geen bodem),
sporen puin, zwak
puin, sterk puin,
brokken puin en
beton, zwak
kolengruis, asbest
platen
bg: minerale olie en
PAK>s
og:gw: xyl/naf>s

Legtenbergerstraat
33a
Verk onderzoek
NVN 5740

april 2019

495.624

Nibag

-

de bovengrond t.p.v.
de vervallen
kippenschuur bevat
asbest boven >100
mg kg/ds.
voor het overige is
geen asbest in de
bodem waargenomen
hypothese is
aangenomen muv
verhoogde gehaltes,
geen belemmeringen
voor herinrichting,
zw: puin
bg: hg, pb, PAK>s
og:gw: tol>s
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Bp eertmansweg
Verk onderzoek
NEN 5740

ATR/VN-28305

Lankelma

-

Verk onderzoek
NEN 5740

15051623

Kruse

2-122015

15051516

kruse

Verk onderzoek
NEN 5740

Het Spikkert
(voorheen
Eertman Noord)

10-122015

MTE/ADV/VMO/159148

Verhoeve
Milieu Oost

8-32010

zintuiglijk geen
asbestverdacht
materiaal
aangetroffen
BG asbest: geen
BG: EOX, PAK >S
OG: geen
GW: As, Zn, xylenen,
naftaleen, Ni (>T) >S
ZW: sporen van puin
en baksteen
BG: PAK> AW
De locatie wordt
geschikt geacht voor
het beoogde gebruik.
BG: OG: GW: Ba>S
De locatie wordt
geschikt geacht voor
het beoogde gebruik.
zw: bg: og: Ni>S
gw: Ba>I Ba>T
Ba,Cd,Co,Ni,Zn,per>S
formeel hypothese
verwerpen verontr in
gw met Ba mogelijk
natuurlijk geen
aanleiding voor
uitvoeren vervolg
onderzoek

Lankelma Geotechniek Almelo, Verkennend bodemonderzoek locatie
Eertmansweg te Weerselo, d.d. 7 oktober 2007 met projectnummer 28305
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de mengmonsters van de bovengrond licht
verhoogde gehaltes aan PAK en EOX zijn aangetoond. In het grondwater zijn
licht verhoogde concentraties aan xylenen, naftaleen, arseen en zink
aangetoond en een matig verhoogde
nikkelconcentratie. Aangegeven werd dat de nikkelconcentratie waarschijnlijk
een (plaatselijk) natuurlijke oorsprong had.
Verhoeve Milieu, Gecombineerd Verkennend bodem- en asbestonderzoek
Eertmansweg 1 te Weerselo, met projectnummer 158127 (kenmerk
BGO/ADVNMO/1 58127, d.d. augustus
2008
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende
worden geconcludeerd:
Bovengrond: niet verontreinigd
Ondergrond: niet verontreinigd
Grondwater: barium, zink en/of nikkel gemeten. In peilbuis 06 is een matig
verhoogde
concentratie aan nikkel aangetoond. Tijdens de herbemonstering van peilbuis
06 is wederom een matig verhoogde concentratie aan nikkel gemeten.
Verhoeve Milieu, Gecombineerd Verkennend bodem- en asbestonderzoek Het
Spikkert te Weerselo (Voorheen Eertman Noord), met projectnummer 159148
(kenmerk MTE/ADV/VMO/159148, d.d. 8 maart 2010
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de ondergrond van één van de
mengmonsters een licht verhoogd nikkelgehalte is aangetoond. In de overige
mengmonsters van zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verhoogde
gehaltes aangetoond. Het grondwater bevat licht
verhoogde concentraties cadmium, kobalt, nikkel en/of tetrachlooretheen en
een sterk verhoogde concentratie barium.
april 2019
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Kruse Milieu BV, verkennend bodemonderzoek Eertmansweg 3 te Weerselo,
d.d. mei 2001 met rapportcode: 2001/0505-PHV (Weerselo, sectie Q, nummer
31).
Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende
worden
geconcludeerd:
- de bovengrond is (zeer) licht verontreinigd met koper, zink en PAK. Tevens is
een zeer licht verhoogd EOX-gehalte gemeten
- de ondergrond is niet verontreinigd
- het grondwater is matig verontreinigd met nikkel
Hierbij werd opgemerkt dat de nikkelconcentratie waarschijnlijk te wijten was
aan een plaatselijk, natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde.
Kruse Milieu BV, verkennend bodemonderzoek Het Spikkert - fase 2
Eertmansweg / Legtenbergerstraat - d.d. 02 december 2015 met rapportcode:
15051623
resultaten veldwerk
Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen. Er
zijn door de veldwerker zowel op het maaiveld als in de boringen geen
asbestverdachte materialen waargenomen.
Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende
worden
geconcludeerd:
- Bovengrondmengmonster BG I is zeer licht verontreinigd met PAK;
- Bovengrondmengmonster BG II is niet verontreinigd;
- Bovengrondmengmonster BG III is niet verontreinigd;
- Bovengrondmengmonster BG VI is niet verontreinigd;
- Bovengrondmengmonster BG V is niet verontreinigd.
informatie
bodemkwaliteitskaart

-

voormalige en huidige bodemgebruik van de locatie
 De onderzoekslocatie betreft een deel van de locatie gelegen aan de Legtenbergerstraat perceel
sectie Q nr. 1083 (ged.) te Weerselo.
De onderzoekslocatie was in het verleden onderdeel van agrarische grond behorende tot de boerderij
aan de Legtenbergerweg 22-24 te Weerselo.
De onderzoekslocatie is momenteel onbebouwd, onverhard en braakliggend.
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie woningbouw te realiseren.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel waar t.p.v. de geplande nieuwbouw
(hierna genoemd als plangebied).
 Op basis van oude topografische kaarten van voor 1880 is op de onderzoekslocatie voor zover na te
gaan niet eerder bebouwd geweest.
 Ten behoeve van onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen eerdere bouwvergunningen
verleend.
 Ten behoeve van de onderzoekslocatie is voor zover bekend geen milieuvergunning verleend.
 De locatie wordt in het handelsbestand van de Kamer van Koophandel niet vermeld.
 Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v. het plangebied.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse brandstoftanks in het verleden
geplaatst zijn zonder melding, de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen
informatie.
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De onderzoekslocatie was in het verleden onderdeel van agrarische grond behorende tot de boerderij
aan de Legtenbergerweg 22-24 te Weerselo.
Op de locatie Legtenbergerstraat 22-24 was in het verleden een melkrundveehouderijbedrijf
gevestigd. In 1992 is een melding Melkrundveebedrijven gedaan. Volgens de melding was op de
locatie een bovengrondse dieselolietank aanwezig.
Op de locatie Legtenbergerweg 22 wordt tevens melding gemaakt van een houtbewerkend bedrijf. In
1994 is een melding Houtbewerkende bedrijven gedaan.



Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de
onderzoekslocatie.
Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde
bouwvlak.
Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten/ongewone
voorvallen op de onderzoekslocatie.
Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats.
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich woningen binnen de bebouwde kom.
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad)
op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.






verwachting aanwezigheid asbest in de bodem
 De onderzoekslocatie was in het verleden onderdeel van een weideperceel. De aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal t.p.v. de onderzoekslocatie is niet bekend.
Op basis van de provinciale asbestsignaleringkaart geldt voor het onderzoeksgebied een kleine kans
op de aanwezigheid van asbest.
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. de
onderzoekslocatie.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen
informatie bekend.
ondergrondse infrastructuur niet gesprongen explosieven
 geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden
 In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging
inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming
en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van
'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens.
De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt
verwezen naar de gemeente.
archeologische waarden
 De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding “middel-hoge
tot hoge verwachting”.
toekomstige bodemgebruik
geplande herinrichting/ bouwplannen
 de nieuwbouw van woningen
geplande bedrijfsactiviteiten:
 niet bekend
geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten:
 niet bekend
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bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst
grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl).
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 17 m+NAP.
In tabel 2.4 is de geohydrologische opbouw weergegeven.
tabel 2.4
geohydrologische opbouw
diepte beschrijving
pakket
m-mv
0-5
matig fijne tot fijne zanden,
deklaag
leemlagen
e
5-23
matig tot grof zand, leemlagen 1 watervoerend pakket
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit
onderzoek niet vastgesteld.
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door
drainepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.
Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v. de
onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel).
Er is op voorhand geen andere informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond
(ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie.
(financieel-) juridische situatie
In tabel 2.5 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.
tabel 2.5
financieel/juridische aspecten
kadastrale gegevens gemeente Weerselo sectie O nr. 1083 (ged.)
opdrachtgever/
belanghebbende
rechtspersonen
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens geen
nadere financieel juridische informatie verzameld.
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig
bodemonderzoek.
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2.1

Hypothese en onderzoeksstrategie

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt.
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie perceel
sectie Q nr. 1083 (ged.) aan de Legtenbergerstraat in het verleden onderdeel van agrarische grond
behorende tot de boerderij aan de Legtenbergerweg 22-24 te Weerselo.
Op de locatie Legtenbergerstraat 22-24 was in het verleden een melkrundveehouderijbedrijf gevestigd.
In 1992 is een melding Melkrundveebedrijven gedaan. Volgens de melding was op de locatie een
bovengrondse dieselolietank aanwezig.
Op de locatie Legtenbergerweg 22 wordt tevens melding gemaakt van een houtbewerkend bedrijf. In
1994 is een melding Houtbewerkende bedrijven gedaan.
Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie.
Er is geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen), (voormalige)
bodembedreigende activiteiten of evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten t.p.v. de
onderzoekslocatie (t.p.v. het beoogde plangebied).
De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht"
aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie
uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1,
strategie voor onverdachte locaties (ONV-NL) (literatuur 1).
In tabel 2.6 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
tabel 2.6

gehanteerde onderzoeksstrategie
mogelijke verontreiniging
(deel)locatie
grond
grondwater
plangebied
geen
geen
(1.485 m2)

onderzoeksstrategie
ONV-NL
+OCB’s (bovengrond)

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel
uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek betreft
geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C1 of NEN-5897+C1.
Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie
asbesthoudend materiaal in de bodem te verwachten is.
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven.
Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 of onderzoek asbest in puin
volgens NEN-5897+C1 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet
chemisch-analytisch zijn onderzocht.
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3

VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.

3.1

Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
protocollen 2001 en 2002.
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste
boringen geprojecteerd.
plaatsen van boringen en peilbuis
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft
plaatsgevonden op 04 maart 2019. Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 een
week na plaatsing van de peilbuis op 14 maart 2019 uitgevoerd.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde
veldwerker van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op
de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen).
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatieinspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen.
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het
protocol 2001.
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2.
Op de locatie zijn in totaal, gelijkmatig verdeeld, op de onderzoekslocatie acht boringen geplaatst. Alle
boringen zijn doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Twee boringen zijn doorgezet 2.0 mmv. Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de
bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 2.0-3.0 m-mv.
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.
monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige verbindingen zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.
monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.
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3.2

Resultaten van het veldonderzoek

bodemopbouw
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
tabel 3.1
lokale bodemopbouw
bodemlaag
hoofdbestanddeel
m-mv
0.0-0.4
zand
0.4-1.1
zand
1.1-2.8
zand
2.8-3.0
zand

toevoeging

kleur

zwak siltig,
zwak siltig, plaatselijk leemlagen
matig siltig
zwak siltig

bruin/grijs/beige
geel/oranje
grijs
grijs

veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven.
tabel 3.2
Peilbuis

1

veldwaarnemingen grondwater
filtertraject grondwaterstand voorpompen pH
m-mv
m-mv
liter
2.0-3.0

1.45

5

6.8

EGV
troebelheid
geleidingsvermogen (NTU)
µS/cm
370
8.3

zintuiglijke waarnemingen
grond
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.
Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde monstermateriaal zijn geen bodemvreemde
afwijkingen of bijmengingen waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging.
grondwater
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.
asbest
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld,
hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming).
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman boor
de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner
dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C1. Bij het graven van proefgaten of
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de
bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of
puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd
op basis van NEN-5707+C1 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C1 (monsterneming en
analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C1 / NEN-5897+C1 geeft meer zekerheid over de
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek
onderzocht.
april 2019

15

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Legtenbergerstraat sectie Q nr.
1083 (ged.) te Weerselo

4

CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van Omegam(certificaat L086).
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erken door het ministerie
van VROM.
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.

4.1

Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

grond
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn twee grond(meng)monsters
samengesteld en geanalyseerd.
grondwater
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.
tabel 4.1 Analyse-schema
Monstercode

boringnummer(s)

diepte (m-mv)

zintuiglijke
waarnemingen

analysepakket

1 (MM1)
2 (MM2)

1 t/m 8
1+2

0.0-0.5 m-mv
0.5-2.0 m-mv

-

NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000

grondwater
1 (peilbuis)

1

2.0-3.0 m-mv

-

NEN-grondwater

grond

(*)

(**)

(1)

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:
* NEN-grond
=
Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en
lutum;
**NEN-water
=
Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen,
vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen,
chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen
=
barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink
(Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten =
Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
Styreen (S) (BTEXNS);
PCB
=
Polychloorbifenylen;
PAK
=
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH
=
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform
=
Tribroommethaan
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4.2

Toetsingscriteria grond en grondwater

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling
Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5)
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,
(Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6)
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli
2013 van kracht is.
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem”
(humus=10% en lutum=25%).
Generiek toetsingskader
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de
Circulaire bodemsanering.
Achtergrondwaarde (AW-2000):
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit.
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0.5:;
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende
een indicatiewaarde voor nader onderzoek.
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0.5) dient aanvullend/nader
bodemonderzoek in overweging genomen te worden.
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig
geval van bodemverontreiniging.
Interventiewaarde:
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan
3
3
25 m grond of 100 m grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s).
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek
RIVM).
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.
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4.3

Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters,
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de
onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten opgenomen.
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)
In tabel 4.2 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project
Certificaten
Toetsing
Toetsversie

OPID 13414157#19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28click voor settings
864994
T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa
3.0.0
Toetsdatum: 2 april 2019 16:38

Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
Lutum
% (m/m ds)
Droogrest
droge stof
%
Metalen ICP-AES
barium (Ba)
mg/kg ds
cadmium (Cd)
mg/kg ds
kobalt (Co)
mg/kg ds
koper (Cu)
mg/kg ds
kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
lood (Pb)
mg/kg ds
molybdeen (Mo)
mg/kg ds
nikkel (Ni)
mg/kg ds
zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
fenantreen
mg/kg ds
anthraceen
mg/kg ds
fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
chryseen
mg/kg ds
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen
PCB - 28
mg/kg ds
PCB - 52
mg/kg ds
PCB - 101
mg/kg ds
PCB - 118
mg/kg ds
PCB - 138
mg/kg ds
PCB - 153
mg/kg ds
PCB - 180
mg/kg ds
Sommaties
som PCBs (7)
mg/kg ds

AW

Legenda
@
-

T

I

Monster
5903001
Monster
5903002
MM1, 01: 0-40, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06:MM2,
0-50, 02:
07: 170-200,
0-50, 08: 02:
0-50110-160, 01: 50-90
Max. Bodemindex
0
Max. Bodemindex
0,004
Toetsoordeel
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Toetsoordeel
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Ana.Res.
Std.Res.
T.Oordeel
B.Index
Ana.Res.
Std.Res.
T.Oordeel
B.Index
4,3
1,6

10
25

0
0

0,8
1

10
25

0
0

84,9

84,9

@

0

87,1

87,1

@

0

190
0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

555
6,8
102,5
115
18,075
290
95,75
67,5
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

< 20
< 0.2
<3
6,8
< 0.05
19
< 1.5
<4
22

< 54
< 0.22
< 7.4
13
< 0.05
29
< 1.0
<8
49

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 20
< 0.2
<3
<5
< 0.05
< 10
< 1.5
<4
< 20

< 54
< 0.24
< 7.4
< 7.2
< 0.05
< 11
< 1.0
<8
< 33

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

190

2595

5000

< 35

< 57

-

0

< 35

< 120

-

0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035

0,35

< 0.35

0

0,35

< 0.35

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016

0
0
0
0
0
0
0

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035

0,005

< 0.011

0

0,005

< 0.024

1,5

0,02

20,75

0,51

40

1

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0

-

0,004

Geen toetsoordeel mogelijk
<= Achtergrondwaarde
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interpretatie onderzoeksresultaten grond
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1 t/m 8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM2 (boring 1+2) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.
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4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater
In de tabel 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.3 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project
Certificaten
Toetsing
Toetsversie
Parameters

OPID 13672253#19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
868567
T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
BoToVa
2.0.0
Toetsdatum: 2 april 2019 16:41
Toetsing

Analyse
Eenheid
S
Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)
µg/l
50
cadmium (Cd)
µg/l
0,4
kobalt (Co)
µg/l
20
koper (Cu)
µg/l
15
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
0,05
lood (Pb)
µg/l
15
molybdeen (Mo)
µg/l
5
nikkel (Ni)
µg/l
15
zink (Zn)
µg/l
65
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
50
Vluchtige aromaten
benzeen
µg/l
0,2
ethylbenzeen
µg/l
4
naftaleen
µg/l
0,01
o-xyleen
µg/l
styreen
µg/l
6
tolueen
µg/l
7
xyleen (som m+p)
µg/l
Sommaties aromaten
som xylenen
µg/l
0,2
Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
0,01
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
0,01
1,1-dichloorethaan
µg/l
7
1,1-dichlooretheen
µg/l
0,01
1,1-dichloorpropaan
µg/l
1,2-dichloorethaan
µg/l
7
1,2-dichloorpropaan
µg/l
1,3-dichloorpropaan
µg/l
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
dichloormethaan
µg/l
0,01
monochlooretheen (vinylchloride)
µg/l
0,01
tetrachlooretheen
µg/l
0,01
tetrachloormethaan
µg/l
0,01
trans-1,2-dichlooretheen µg/l
trichlooretheen
µg/l
24
trichloormethaan
µg/l
6
Sommaties
som C+T dichlooretheen
µg/l
0,01
som dichloorpropanen
µg/l
0,8
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform)
µg/l
Legenda
@
xS
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Monster
5911522
Pb1, 01-1: 200-300
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.

337,5
3,2
60
45
0,175
45
152,5
45
432,5

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

67
< 0.2
<2
10
< 0.05
<2
<2
4,5
19

1.3 S
-

0,03
0
0
0
0
0
0
0
0

325

600

< 50

-

0

15,1
77
35,005

30
150
70

-

153
503,5

300
1000

< 0.2
< 0.2
< 0.02
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2

0
0
0
0
0
0
0

35,1

70

0,2

-

0

150,005
65,005
453,5
5,005

300
130
900
10

-

203,5

400

500,005
2,505
20,005
5,005

1000
5
40
10

262
203

500
400

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

-

0
0
0
0,006
0
0
0
0
0
0
0,026
0,002
0,006
0
0
0

10,005
40,4

20
80

0,1
0,4

-

0,007
0

630

< 0.2

@

0

0,03
Overschrijding Streefwaarde
T.Oordeel
B.Index

-

-

-

Geen toetsoordeel mogelijk
<= Streefwaarde
x maal Streefwaarde
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interpretatie resultaten grondwater
peilbuis 1 (2.0-3.0 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex
waarde (>0.5) wordt in dit geval niet overschreden.
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen.
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk
verhoogde achtergrondwaarden.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen,
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
grond
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal
waargenomen (indicatieve waarneming).
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1 t/m 8) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM2 (boring 1+2) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
grondwater
peilbuis 1 (2.0-3.0 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet en
geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek.
toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.1 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als
milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is
van bodemverontreiniging.
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat een verhoogd gehalte barium (zware
metalen) t.o.v. de streefwaarde. De gemeten waarden overschrijden de tussenwaarde en de
bodemindex waarde (>0.5) niet en geven daardoor geen directe aanleiding tot het instellen van een
nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde
hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat
er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.
Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de
bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek in grond of puin conform de NEN 5707+C1 resp. NEN
5897 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan
omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin.
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C1 of NEN 5897.
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Afwijkingen t.o.v. normen en protocollen
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2002.
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden.
Aanbevelingen
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model.
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden conform
de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden vastgesteld na
overleg met de betrokken overheidsinstanties.
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op
basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende
gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier
uitsluitsel over geven.
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.

april 2019

23

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Legtenbergerstraat sectie Q nr.
1083 (ged.) te Weerselo

Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie gelegen aan de
Legtenbergerstraat perceel sectie Q nr. 1083 (ged.) te Weerselo (zie bijlage 2). Op basis van het
onderhavige onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het
onderzochte terreindeel, zie bijlage 2.
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de
bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van niet verkende
bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen van
asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN
5707+C1 of NEN 5897+C1. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C1 / NEN-5897+C1 geeft
meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in
het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de
achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters
gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat niet
alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het,
conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is
aangetroffen/ontdekt.
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele
verontreinigingen
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen
en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is
verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.
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Amsterdam, 11 maart 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 864994
: 19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5903001 = MM1, 01: 0-40, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50
5903002 = MM2, 02: 170-200, 02: 110-160, 01: 50-90
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

04/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
5903001
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

04/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
5903002
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

84,9
4,3
1,6

87,1
0,8
<1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

< 20
< 0,20
< 3,0
6,8
< 0,05
19
< 1,5
<4
22

< 20
< 0,20
< 3,0
< 5,0
< 0,05
< 10
< 1,5
<4
< 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

< 35

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NKXN-TZTA-CTAA-HOXU

Ref.: 864994_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 864994
: 19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
: Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: NKXN-TZTA-CTAA-HOXU

Ref.: 864994_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 864994
: 19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
: Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5903001

MM1, 01: 0-40, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50,
06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50

01
02
03
04
05
06
07
08

0.0-0.4
0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5

3167292AA
3214411AA
3214427AA
3214416AA
3214422AA
3214423AA
3214400AA
3214418AA

5903002

MM2, 02: 170-200, 02: 110-160, 01: 50-90

02
02
01

1.7-2.0
1.1-1.6
0.5-0.9

3214402AA
3214409AA
3214390AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: NKXN-TZTA-CTAA-HOXU

Ref.: 864994_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 864994
: 19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
: Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)

:
:
:
:
:

Cadmium (Cd)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: NKXN-TZTA-CTAA-HOXU

Ref.: 864994_certificaat_v1

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
Project 868567
868567_certificaat_v1
EXNM-KENH-SUQH-AVFC
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 maart 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 868567
: 19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5911522 = Pb1, 01-1: 200-300

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S o-xyleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S dichloormethaan
µg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
µg/l

14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
5911522
Grondwater

67
< 0,2
<2
10
< 0,05
<2
<2
4,5
19
< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4
< 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EXNM-KENH-SUQH-AVFC

Ref.: 868567_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 868567
: 19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
: Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: EXNM-KENH-SUQH-AVFC

Ref.: 868567_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 868567
: 19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
: Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5911522

1
1

2.0-3.0
2.0-3.0

0339136YA
0800772019

Pb1, 01-1: 200-300

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: EXNM-KENH-SUQH-AVFC

Ref.: 868567_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 868567
: 19-M8824-Legtenbergerstraat naast 28
: Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: EXNM-KENH-SUQH-AVFC

Ref.: 868567_certificaat_v1

BIJLAGE 5
Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

A.D.M. van Wuykhuyse

..………………………………………….

……………………………………

…………………………………………….

Datum: 04-03-2019

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu
F-26 Verklaring onafhankelijkheid
Pagina 1 van 1

Datum van uitgifte: 01-03-2013
Versie: 3

Bijlage 6
Verkennend
bodemonderzoek Erve Reestman

222

bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase herziening

Bijlage 7

AERIUS-berekening (2019)

bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase herziening

271

AERIUS Berekening

Het Spikkert – Erve
Reestman

Oktober 2019

Status: definitief

AERIUS Berekening Het Spikkert – Erve Reestman
Definitief

AERIUS BEREKENING
HET SPIKKERT – ERVE REESTMAN

Auteur:
Opdrachtgever
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Datum:

Mevr. S, van Capelle, BJZ.nu
Gemeente Dinkelland
Definitief
Oktober 2019
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AERIUS Berekening Het Spikkert – Erve Reestman
Definitief

HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Gemeente Dinkelland (hierna: initiatiefnemer) is voornemens om in het noorden van de kern Weerselo de
realisatie van 3 woningen mogelijk te maken. In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied in Weerselo
(rode en blauwe ster) en de directe omgeving (rode en blauwe (gestippelde) omlijning) weergegeven.

Afbeelding 1.1

Ligging projectgebied (Bron: ArcGIS)

In het kader van de ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2019. In
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies
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AERIUS Berekening Het Spikkert – Erve Reestman
Definitief

HOOFDSTUK 2

VOORGENOMEN ONTWIKKELING

Het project betreft het mogelijk maken van de realisatie van 3 woningen in het noorden van de kern Weerselo.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwikkellocatie ‘het Spikkert’ (blauwe gestippelde omlijning) en
de ontwikkellocatie ‘Erve Reestman’ (rode omlijning).

Afbeelding 1.2

Ontwikkellocaties (Bron: ArcGIS)

Het Spikkert
Het voornemen is om twee extra woningen toe te voegen aan de Legtenbergerstraat, binnen de eerste fase
van de uitbreidingswijk 'Het Spikkert'.
Als gevolg van de toevoeging kunnen binnen de blauwe gestippelde omlijning in afbeelding 1.2 in totaal 4
woningen worden gerealiseerd, in plaats van de reeds planologisch toegestane 2 woningen.
Erve Reestman
Tevens is het voornemen om ter plaatse van het Erve Reestman de realisatie van een vrijstaande woning
mogelijk te maken.

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies
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AERIUS Berekening Het Spikkert – Erve Reestman
Definitief

HOOFDSTUK 3
3.1

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

Het projectgebied bevindt zich op circa 1,3 kilometer afstand vanaf het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
Lemselermaten.
Voor het project zijn twee AERIUS-berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van
het project. Deze bestaan uit een berekening voor de aanlegfase en een berekening voor de gebruiksfase.
Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht.

3.2

Aanlegfase

3.2.1

Algemeen

Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan
de emissie van stikstof:
1.
2.
3.2.2

Verkeersgeneratie bouwverkeer;
Bouw van woningen.
Verkeersgeneratie

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.
In de berekening is ervan uitgegaan dat het bouwverkeer het projectgebied via de N343 en de kern Weerselo
zal bereiken en tevens weer in deze richting zal verlaten. Vervolgens gaat het verkeer in meerdere richtingen
op in het heersende verkeersbeeld.
In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat de onderstaande verkeersbewegingen per weekdagetmaal
tijdens de bouwperiode zullen plaatsvinden:
Type verkeer

Aantal voertuigen

Licht verkeer
Middelzwaar verkeer
Zwaar verkeer

3
2
2

Aantal verkeersbewegingen (aantal
voertuigen x2)
6
4
4

Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.
Vermeld moet worden dat binnen dit onderdeel van het voornemen geen rekening is gehouden met de vrije
dagen (vakantie, overige vrije dagen en weekenden) en de overige dagen in het jaar waarop niet gebouwd
wordt. Zodoende is eveneens sprake van een worst-case scenario.

BJZ.nu
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5

AERIUS Berekening Het Spikkert – Erve Reestman
Definitief
3.2.3

Bouw van woningen

Voor de bouw van de woningen is tijdens de bouwperiode eveneens een aantal dagen sprake van werktuigen
die worden gebruikt binnen het projectgebied.
Dergelijke werktuigen stoten op deze dagen eveneens stikstof uit. In voorliggend geval zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
Type werktuig

Aantal
uren
Erve
Reestman

Aantal
uren
Het
Spikkert

Vermogen
(KW)

Belasting
(%)

Emissiefactor
(g/kWh)

Graafmachine
(bouwjaar
2015)
Heistelling
(bouwjaar
2015)
Kranen
(bouwjaar
2015)

4

8

200

60

2

4

200

14

28

200

Totale emissie

0,3

Emissie
NOx
(kg/jaar)
Erve
Reestman
0,1

Emissie
NOx
(kg/jaar)
Het
Spikkert
0,3

50

0,4

0,1

0,2

50

0,4

0,6

1,1

0,7

1,6

Deze gegevens zijn eveneens gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu. De kenmerken van de werktuigen in de
berekening betreffen default-waarden die zijn opgenomen in de Aerius-tool, met uitzondering van de
kenmerken van de heistelling. Deze zijn niet opgenomen in de tool. Voor deze kenmerken zijn waarden
aangehouden die gebaseerd zijn op gelijksoortige werktuigen (kraan) uit het bouwjaar 2015.
In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NOx van (0,7 + 1,6 =) 2,3 kg/jaar.

BJZ.nu
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3.3

Gebruiksfase

3.3.1

Woningen

Doordat woningen gasloos worden gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de woningen zelf geen sprake
van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De woningen zijn dan ook neutraal (zonder
emissies) gemodelleerd in de AERIUS-berekening.
3.3.2

Verkeersgeneratie

De te realiseren woningen brengen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Dit heeft
stikstofuitstoot tot gevolg. Het toenemend aantal verkeersbewegingen als gevolg van het project heeft dan
ook invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal
verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie
381 (december 2018)’.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
•

Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Dinkelland (Bron: CBS Statline);
Stedelijke zone: rest bebouwde kom.

In de publicatie van de CROW is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt hierin een
minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen voor de functies aangegeven. In voorliggend geval is
uitgegaan van het maximum.
Binnen het Spikkert zijn zowel halfvrijstaande woningen als vrijstaande woningen mogelijk. Binnen voorliggend
voornemen wordt uitgegaan van het toevoegen van twee vrijstaande woningen, aangezien deze de hoogste
toename aan verkeersbewegingen met zich mee brengen (worst-case).
Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het
volgende beeld:
Functie
2 Woningen Het Spikkert
- Koop, huis, vrijstaand
Woning Erve Reestman
- Koop, huis, vrijstaand
Totaal

Verkeersbewegingen
per woning per
weekdag (gemiddeld)
8,6

Aantal woningen
2

Totaal aantal
verkeersbewegingen per
weekdag (gemiddeld)
17,2

8,6

1

8,6
25,8

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt neer op afgerond 26 verkeersbewegingen
per weekdag.
Alle 26 verkeersbewegingen zijn in de berekening in de richting van de kern Weerselo tot de N343 gesitueerd,
waarna het verkeer zich spreidt over meerdere richtingen en opgaat in het heersende verkeersbeeld.
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AERIUS Berekening Het Spikkert – Erve Reestman
Definitief

HOOFDSTUK 4
4.1

RESULTATEN & CONCLUSIE

Aanlegfase

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de
AERIUS-berekening zijn in afbeelding 4.1 bijgevoegd.

Afbeelding 4.1

4.2

Onderdelen en resultaat Aanlegfase (Bron: AERIUS)

Gebruiksfase

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in afbeelding 4.2 bijgevoegd.
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AERIUS Berekening Het Spikkert – Erve Reestman
Definitief

Afbeelding 4.2

4.3

Onderdelen en resultaat Gebruiksfase (Bron: AERIUS)

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.
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Bijlage 8
Standaard waterparagraaf
het Spikkert
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bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase herziening

datum
29-1-2019
dossiercode 20190129-63-19749
Geachte heer/mevrouw Simone van Capelle,
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 Het Spikkert.
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

Bijlage 9
Standaard waterparagraaf
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datum
11-10-2019
dossiercode 20191011-63-21572
Geachte heer/mevrouw Simone van Capelle,
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 Het Spikkert.
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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Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
1.1
plan:
het bestemmingsplan ''Het Spikkert, eerste fase herziening'' met identificatienummer
NL.IMRO.1774.WEEBPSPIKKERT1HER-VG01 van de gemeente Dinkelland;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbijbehorende bijlagen;
1.3
aan huis verbonden bedrijf:
het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt
uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.4
aan huis verbonden beroep:
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief juridisch, medisch, therapeutisch,
kunstzinnig, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van
diensten aan particulieren;
1.5
aan- of uitbouw:
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw (of een vergroting daarvan), welk
gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonische zin
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet vereist;
1.6
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;
1.7
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.8
afhaalpunt:
een plaats waar via internet bestelde goederen kunnen worden afgehaald, waaronder niet begrepen de
uitstalling ten verkoop zoals een showroom;
1.9
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.10 bed-and-breakfast:
het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;
1.11 bedrijf:
een onderneming gericht op het bedrijfsmatige voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;
1.12 bedrijfsvloeroppervlak (bvo):
de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende
magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten;
1.13 bestaand:
legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
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1.14 bestaand bouwwerk:
een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is,
dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van)
de bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn;
1.15 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.16 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.17 bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
1.18 bijgebouw:
een op zich zelf staand, vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw
en dat in architectonische zin ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet
vereist;
1.19 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;
1.20 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.21 bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren
of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een kelder, zolder en
vliering;
1.22 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegelaten;
1.23 bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
1.24 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.25 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.26 carport:
staanplaats, stalling voor een motorvoertuig onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis;
1.27 dak:
iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;
1.28 denkbeeldig bouwvlak:
bouwvlak voor hoofdgebouwen en bijgebouwen dat niet op de verbeelding is aangegeven, maar dat
(denkbeeldig) ontstaat door combinatie van een aantal in dit plan te bepalen regels en in situering kan variëren
binnen de regels;
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1.29 detailhandel:
het bedrijfsmatige te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.30 erf:
een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van de hoofdgebouw;
1.31 erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomaat;
1.32 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.33 gevellijn:
de op de verbeelding aangegeven lijn die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens
de regels toegelaten afwijkingen;
1.34 (hoek)erker:
een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel van
het hoofdgebouw;
1.35 hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden
aangemerkt;
1.36 horeca:
een bedrijf dat in zijn algemeenheid gericht is op het verstrekken van nachtverblijf en op het verstrekken en/of
ter plaatse nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie;
1.37 huishouding:
een zelfstandig dan wel samenwonende persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik
maken van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree;
1.38 inwoning:
wonen in een (ondergeschikt) deel van een als medegebruiker van het pand;
1.39 kelder:
een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken als woonruimte,
beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen;
1.40 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen vergunningplicht op grond van
milieuwetgeving geldt en die door de beperkte omvang in een gedeelte van een woning uitgeoefend kunnen
worden;
1.41 kunstobject:
voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.42 kunstwerk:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen
voorziening;
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1.43 logiesverstrekkend bedrijf:
een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswooneenheden enkel zijn
ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties aangeboden voor
dagverblijf en maaltijdbereiding;
1.44 nutsvoorzieningen:
(bouwkundige) voorzieningen ten behoeve van (de aansluiting op) het openbare net van gas, water, elektriciteit,
riolering, stadsverwarming en het telecommunicatieverkeer, of daaraan gelijk te stellen voorzieningen;
1.45 overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één
wand;
1.46 pand:
uitstallingsruimte voor goederen ten behoeve van de detail- of groothandel, waarbij de goederen niet direct
kunnen worden geleverd;
1.47 parkeren:
een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het
laden en lossen;
1.48 peil:
de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
1.49 prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen
vergoeding;
1.50 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;
1.51 seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij ook
bedrijfsmatige was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard
plaatsvinden.
Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater,
een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, of een naar de
aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.52 showroom:
uitstallingsruimte voor goederen ten behoeve van de detail- of groothandel, waarbij de goederen niet direct
kunnen worden geleverd;
1.53 speelvoorziening:
voorzieningen in de woonomgeving, die er op gericht zijn speel- en recreatiemogelijkheden in de buitenlucht te
bieden;
1.54 stallen:
in een garage of andere bewaarplaats zetten;
1.55 standplaats:
een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het
leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;
1.56 verdieping(en):
de bouwlaag respectievelijk bouwlagen die boven de begane grondbouwlaag gelegen is/zijn;
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1.57 voertuig:
vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;
1.58 voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als
voorgevel moet worden aangemerkt;
1.59 voorgevelrooilijn:
de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevels van het hoofdgebouw zijn georiënteerd, of, voor zover
op de kaart een voorgevelrooilijn is aangeduid, de op de kaart aangeduide voorgevelrooilijn, alsmede het
verlengde daarvan;
1.60 woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding;
1.61 woonhuis:
een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar
gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.
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Artikel 2 Wijze van meten
2.1
de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

lengte, breedte en diepte van bouwwerken:

tussen de verst van elkaar gelegen punten van die bouwwerken, horizontaal gemeten;
2.3
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;
2.4
de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.5
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;
2.6
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;
2.7

onderlinge afstanden:

afstanden tussen bouwwerken onderling en ook afstanden van bouwwerken tot erfscheidingen worden daar
gemeten, waar deze afstanden het kleinst zijn;
2.8
de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:
de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw
waar die afstand het kortst is.
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Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen
3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3.2

groenvoorzieningen;
speelvoorzieningen;
voet- en fietspaden;
verkeersvoorzieningen;
parkeervoorzieningen;
beeldende kunstwerken;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
openbare nutsvoorzieningen.
Bouwregels

3.2.1 Algemeen
Op de voor 'Groen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is
met het bepaalde in artikel 3.1.
3.2.2 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.
3.3

Specifieke gebruiksregels

3.3.1 Strijdig gebruik
Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden en/of
opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van:
a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk
is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het aanbrengen van verhardingen, met dien verstande dat er nieuwe fiets- en voetpaden mogen worden
aangelegd;
c. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden.
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Artikel 4 Verkeer
4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
4.2

wegen, straten en paden;
parkeervoorzieningen;
beeldende kunstwerken;
speelvoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
openbare nutsvoorzieningen;
groenvoorzieningen;
verkeersvoorzieningen;
tuinen, erven en terreinen.
Bouwregels

4.2.1 Algemeen
Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is
met het bepaalde in artikel 4.1.
4.2.2 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.
4.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.3
onder b ten behoeve van bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:
a. de hoogte niet meer bedraagt dan 6 m;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 5 Wonen
5.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
met daaraan ondergeschikt:
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
5.2

de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;
speelvoorzieningen;
wegen en paden;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
openbare nutsvoorzieningen;
groenvoorzieningen;
parkeervoorzieningen;
tuinen, erven en terreinen.
Bouwregels

5.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is
met het bepaalde in artikel 5.1.
5.2.2 Woning
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Erve Reestman' mag een hoofdgebouw uitsluitend binnen
een bouwvlak worden gebouwd;
b. de voorgevel van een hoofdgebouw mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' worden
gebouwd;
c. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding ‘maximale
goot- en bouwhoogte’ aangegeven hoogte bedragen;
d. een hoofdgebouw wordt vrijstaand, dan wel halfvrijstaand gebouwd;
e. de afstand van een vrijstaand hoofdgebouw en van de vrijstaande zijde van een halfvrijstaand hoofdgebouw
tot de zijdelingse perceelgrens moet tenminste 3 m bedragen, tenzij de bestaande afstand tot de
perceelgrens minder is, in welk geval die afstand aangehouden dient te worden;
f. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig
zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag;
g. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Het Spikkert, eerste fase' wordt de diepte van het
'denkbeeldig bouwvlak' gemeten vanaf de aanduiding 'gevellijn' en bedraagt deze:
1. voor vrijstaande woningen 15 m;
2. voor halfvrijstaande woningen 12 m.
h. het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal
wooneenheden' is aangegeven;
i. ter plaatse van de de 'specifieke bouwaanduiding - Het Spikkert, eerste fase' bedraagt de dakhelling ten
minste 20 graden en ten hoogste 60 graden.
5.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij de woning
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het (denkbeeldige) bouwvlak worden gebouwd;
b. de bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
c. in afwijking van het gestelde onder b, dient een carport ten minste 1 m achter de naar de weg gekeerde
gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag, mits het bebouwingspercentage van
het perceel maximaal 50 bedraagt, voor zover gelegen buiten het (denkbeeldige) bouwvlak:
ten hoogste 85 m² bedragen;
bij percelen groter dan 400 m² maximaal 100 m² bedragen.
e. voor de goothoogte en bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerkt geldt:
1. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Erve Reestman' dat de:
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goothoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0
graden tot 10 graden (platte dakconstructie) de hoogte maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van
de eerste verdiepingsvloer mag bedragen;
bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk ten hoogste de bouwhoogte van het hoofdgebouw
verminderd met 1 m mag bedragen;
2. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Het Spikkert, eerste fase' dat de:
goothoogte van een bijbehorend bouwwerk maximaal 3 m mag bedragen;
bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk maximaal 6 m mag bedragen;
f. bij vrijstaande woningen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Het Spikkert, eerste fase' moet aan
één zijde een afstand van tenminste 2 m tot de zijdelingse perceelsgrens in acht worden genomen;
g. in afwijking van het gestelde onder b mogen:
1. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Het Spikkert, eerste fase' de grenzen van het
'denkbeeldige bouwvlak' naar de buitenzijde worden overschreden door erkers, luifels, balkons en
ingangspartijen, met dien verstande dat:
de overschrijding ten hoogste 1 m mag bedragen;
de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag.
Deze bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd;
de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen;
ten hoogste 1 erker per woning;
2. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Erve Reestman' de grenzen van het bouwvlak naar de
buitenzijde worden overschreden door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande
dat:
de overschrijding ten hoogste 1,5 meter mag bedragen;
de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag
bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 50%. Deze bouwdelen dienen minimaal 0,50 m
uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;
indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt
noodzakelijk is, de breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de betreffende gevel van het
hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 2/3. De bouwdelen dienen
minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;
de bouwhoogte ten hoogste 4 meter mag bedragen of indien de woning of dat woongebouw een
hogere verdiepingsvloer bevat maximaal tot 0,25 meter boven de vloer van de eerste verdieping van
die of dat woongebouw;
de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar
gekoppelde erkers bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is de voorgeschreven
afstand van 2 meter tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;
ten hoogste 1 (hoek)erker per woning met uitzondering van een woning welke op een hoek van
twee straten is gelegen waarbij sprake is van twee voorgevelrooilijnen mag voor beide
voorgevelrooilijnen een (hoek)erker worden gebouwd van de betreffende gevel.
5.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3 m achter de voorgevel van het
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.
5.3

Afwijken van de bouwregels

5.3.1 Overschrijding bouwvlak 'Erve Reestman'
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Erve Reestman' met een
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder a in die zin dat een vrijstaand
hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
a. de bouwdiepte van het hoofdgebouw ten hoogste 15 m bedraagt;
b. de zijdelingse bouwvlakgrenzen ten hoogste 3 m worden overschreden;
c. de oppervlakte van het hoofdgebouw ten hoogste 25% bedraagt van het bestemmingsvlak, met een
maximum van 150 m²;
d. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
f. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt;
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g. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.3.2 Afstand perceel hoofdgebouw 'Erve Reestman'
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Erve Reestman' met een
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder e in die zin dat de afstand van een
hoofdgebouw tot één van de zijdelingse perceelgrenzen wordt verkleind tot 0 meter, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.3.3 Afstand perceel bijbehorend bouwwerk 'Het Spikkert, eerste fase'
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Het Spikkert, eerste fase'
met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.3 onder f in die zin dat de afstand van een
bijbehorend bouwwerk tot één van de zijdelingse perceelgrenzen wordt verkleind tot 0 m, mits geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.3.4 Hoogte bouwwerk geen gebouw zijnde 'Het Spikkert, eerste fase'
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Het Spikkert, eerste fase'
met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.4 onder c ten behoeve van bouwen van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:
a. de hoogte niet meer bedraagt dan 6 m;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4

Specifieke gebruiksregels

5.4.1 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, waaronder tevens wordt verstaan het laten gebruiken, strijdig met deze bestemming, wordt in
ieder geval gerekend:
a. het gebruik van vrijstaande bijbouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of een
aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding Erve Reestman' ;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
f. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding;
g. het gebruik van een woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.
5.4.2 Aan huis verbonden beroepen 'Het Spikkert, eerste fase'
Het uitoefenen van een huis verbonden beroep is ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Het Spikkert,
eerste fase' in overeenstemming met de woonfunctie, indien het gebruik ondergeschikt is aan de woning,
waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30%van de vloeroppervlakte van de begane grond
van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met
een maximum tot 50 m².
5.5

Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1 Kleinschalige bedrijvigheid 'Erve Reestman'
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Erve Reestman' met een
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.4.1 onder b in die zin dat de gronden en
bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten, mits:
a. het een beroep betreft dat naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen milieuvergunningsplichtige
activiteiten) in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie, kan
worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
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b. het pand waarin het beroep wordt uitgeoefend of bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden
aangemerkt als het hoofdverblijf van de exploitant of de beoefenaar van het beroep, danwel kan worden
aangemerkt als het bij het hoofdverblijf behorende bijgebouw, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke
werkzaam mag zijn;
c. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30%
van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en
aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;
d. het geen detailhandel (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of
prostitutieactiviteiten betreft;
e. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
f. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de
openbare ruimte ontstaat.
5.5.2 Bed-and-breakfast 'Erve Reestman'
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Erve Reestman' met een
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.4.1 onder d in die zin dat de gronden en
bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking in de vorm van
bed-and-breakfast, mits:
a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande
entree (deur);
b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
f. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.5.3 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteit 'Het Spikkert, eerste fase'
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Het Spikkert, eerste fase'
met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.1 en 5.4.1 onder c in die zin dat de
gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten, mits wordt
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. het een activiteit betreft die naar aard, omvang en mate van milieuhinder (geen milieuvergunningsplichtige
activiteiten) in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie, kan
worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
b. het pand waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van de
exploitant of de beoefenaar van het beroep, dan wel kan worden aangemerkt als het bij het hoofdverblijf
behorende bijgebouw, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
c. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30%
van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en
aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;
d. het geen detailhandel (uitzondering productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of
prostitutieactiviteiten betreft, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in
verband met de ter plaatse uitgevoerde bedrijfsactiviteit en behoudens internetwinkels, met dien verstande
dat er ter plaatse van de internetwinkel geen afhaalpunt of showroom aanwezig is;
e. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
f. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie
ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid
aanwezig dient te zijn.
5.5.4 Inwoning
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.4.1 onder f
in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits:
a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang verschaft
tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan;
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b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;
c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang;
d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn
toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet
meegerekend);
e. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast);
f. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;
g. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn gekoppeld
aan de woning;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.6

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - Erve Reestman'
wijzigen in die zin dat het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, mits:
a. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt met een maximum
van 150 m² per perceel;
b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen;
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt;
f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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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 bouwregels
7.1

Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten,
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, liftkokers,
lichtkappen, zonnepanelen, erkers, luifels, balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de
overschrijding van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
7.2

Bestaande maatvoering

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand tot enige op de
kaart aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand
zijn gekomen, minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is
voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand
in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.
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Artikel 8 Algemene gebruiksregels
8.1

Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en
onderhoud;
b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
9.1

Afwijken maatvoering

9.1.1 Algemeen
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten,
afmetingen en percentages.
9.1.2 Meetverschil
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat bouwgrenzen worden
overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.
9.1.3 Profiel weg
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken in die zin dat het beloop of het
profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt.
9.1.4 Bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels ten
aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in die zin dat:
a.
b.
c.
d.
e.

er geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het plangebied aanwezige waarden;
de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m;
de bouwhoogte van kunstobjecten mag worden vergroot tot 8 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden vergroot tot 10 m;
de bouwhoogte van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten mag
worden vergroot tot ten hoogste 40 m, mits:
1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;
2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de plaatsing wordt
aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen;
3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende omgeving en/of
landschapselementen;
4. het principe van site-sharing wordt toegepast;
5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
6. er afstemming plaatsvindt met de Nota antennebeleid gemeente Dinkelland (2008);

9.1.5 Maximale bouwhoogte van gebouwen
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels ten
aanzien van de maximale bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen wordt vergroot, mits:
a. deze vergroting niet meer dan 10 m² per plaatselijke verhoging bedraagt;
b. de vergroting leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het
betreffende gebouw bedraagt.
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Artikel 10

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn op basis van artikel 3.6, lid 1, onder a. van de Wet ruimtelijke ordening,
bevoegd de begrenzing van bestemmingen te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering
van het plan, met dien verstande dat de genoemde wijziging ten hoogste 15,00 meter mag bedragen.
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Artikel 11
11.1

Overige regels

Parkeren

11.1.1 Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik
Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of voor
het gebruik van en gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein 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.
11.1.2 Gemeentelijk parkeerbeleid
Voor lid 11.1.1 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.
11.1.3 Afmetingen parkeerplaatsen
De in lid 11.1.1 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.
11.1.4 Afwijken
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in lid 11.1.1. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 11.1.2, 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 11.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.
11.1.5 Voorwaarden afwijken
De in lid 11.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
de openbare ruimte;
het woon- en leefklimaat;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
11.1.6 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.

310

bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase herziening

Hoofdstuk 4
Artikel 12

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

12.1 Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a
met maximaal 10%;
c. Het genoemde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2 Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder 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 onder 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. het genoemde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het Bestemmingsplan "Het Spikkert, eerste fase herziening"
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