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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Op de locatie Rossumerstraat 19a in Agelo is het bedrijf Haarhuis Generatoren B.V. gevestigd. Ter plaatse is 
men voornemens een nieuwe bedrijfswoning te bouwen. De gewenste situering van de bedrijfswoning valt 
echter gedeeltelijk buiten het bestaande bestemmingsvlak. Het gaat om een relatief geringe afwijking, terwijl de 
voordelen voor de toekomstige bewoners groot zijn. De gemeente is daarom bereid medewerking te verlenen 
aan dit plan. 

Op het bestaande bedrijfsperceel zijn daarnaast diverse bedrijfsgebouwen en overkappingen gerealiseerd die 
niet binnen de toegestane maximale inhoudsmaat aan bedrijfsgebouwen passen. De bebouwing is noodzakelijk 
om installaties en bedrijfsinventaris overdekt te kunnen stallen, echter is de aanwezigheid strijdig met het 
vigerende bestemmingsplan.

Tevens worden op dit moment twee zeecontainers op het bedrijfsperceel gebruikt voor opslag van materieel en 
installaties. Het langdurig gebruik en de aanwezigheid van deze containers is niet gewenst en doet afbreuk aan 
de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Deze containers worden dan ook omgevormd naar bouwwerken om de 
installaties te kunnen herbergen. 

Bovenstaande ontwikkelingen voor verruiming van de oppervlakte van bedrijfsgebouwen, waaronder 
overkappingen zijn mogelijk te maken middels het gemeentelijk beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). 
Hiermee wordt de toekomstige oppervlakte bedrijfsbebouwing vastgelegd, waarbij als compensatie - naast de 
basisinpassing van het bedrijfsperceel - een extra investering in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verricht 
wordt.

Met voorliggend bestemmingsplan wordt het bestemmingsvlak van het bedrijf gewijzigd om de gewenste 
situering van de bedrijfswoning mogelijk te maken. Daarnaast wordt de KGO-ontwikkeling vastgelegd. De totale 
oppervlakte van het bedrijfsperceel van Haarhuis blijft daarbij gelijk aan de bestaande situatie en de verruimde 
oppervlakte van de bedrijfsbebouwing zal worden vastgelegd.

1.2  Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het bedrijfsperceel en omliggende in eigendom zijnde agrarische gronden aan de 
Rossumerstraat 19a in Agelo. De locatie ligt langs de provinciale weg (Rossumerstraat: N736) op ca. 1 kilometer 
ten zuiden van Ootmarsum. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie I, 
perceelnummers 579, 859, 860, 861 en 862. In de onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied met 
een rode cirkel weergeven. De exacte begrenzing van het plangebied staat op de (digitale) verbeelding 
weergegeven. 
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Figuur 1.1: Ligging plangebied Rossumerstraat 19a, Agelo (bron: Atlas van Overijssel)

1.3  Vigerend bestemmingsplan
Het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' van de gemeente 
Dinkelland. Het bestemmingplan 'Buitengebied 2010' is door de gemeenteraad van Dinkelland op 18 februari 
2010 gewijzigd vastgesteld en is op 26 juli 2010 in werking getreden. Op 20 april 2012 is het bestemmingsplan 
onherroepelijk geworden. 

Aan het plangebied zijn daarin de bestemmingen 'Bedrijf - Voormalig agrarisch' en 'Agrarisch - 1' toegekend. De 
gronden zijn daarmee bestemd voor respectievelijk een bedrijf dat zich richt op de inkoop, verkoop en verhuur 
van generatoren (bijlage 3, regels bestemmingsplan Buitengebied 2010) en voor het agrarisch gebruik. 

De gewenste bedrijfswoning ligt deels binnen de bestemming 'Agrarisch - 1', daarnaast is er meer dan 2.000 m3 
aan bedrijfsbebouwing, waaronder overkappingen aanwezig. Het voornemen past niet binnen de bouw- en 
gebruiksregels voor de geldende bestemmingen. Daarom is een herziening van het bestemmingsplan 
noodzakelijk om de gewenste ontwikkelingen te realiseren. Het gaat daarbij om een wijziging van de 
bestemming 'Bedrijf - voormalig agrarisch' waarbij overigens de oppervlakte van het bestemmingsvlak 'Bedrijf - 
Voormalig agrarisch' gelijk blijft. 
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Figuur 1.2: uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.4  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo' bestaat naast de onderhavige toelichting mede 
uit de volgende stukken:

Verbeelding;
Regels;

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden en opstallen aangegeven. 
De regels bevatten de gebruiks- en bouwvoorschriften die zijn gekoppeld aan de bestemmingen. Het plan gaat 
vergezeld van deze toelichting waarin de aanleiding, de motivering en een beschrijving van de planopzet zijn 
opgenomen.

1.5  Opzet van de toelichting
Het bestemmingsplan wordt in de volgende hoofdstukken toegelicht. In deze toelichting komen na deze inleiding 
aan de orde:

de planbeschrijving (hoofdstuk 2); 
het provinciale en gemeentelijke beleidskader (hoofdstuk 3); 
diverse omgevingsaspecten die randvoorwaarden vormen voor de beoogde ontwikkeling. Het gaat hierbij om 
milieuzonering, bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, waterhuishouding, archeologie, flora- en 
fauna en verkeer (hoofdstuk 4); 
de juridische toelichting (hoofdstuk 5); 
de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid (hoofdstuk 6).
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Hoofdstuk 2  Beschrijving huidige en 
toekomstige situatie

Bedrijfswoning

In de huidige situatie is er aan de Rossumerstraat 19a in Agelo sprake van een bestaand bedrijfsperceel van het 
bedrijf Haarhuis Generatoren B.V. Op het perceel staat ook een bedrijfswoning (nr. 19a). De initiatiefnemer is al 
enige tijd voornemens om deze woning te slopen en een nieuwe bedrijfswoning te realiseren. In 2012 is 
hiervoor ook al een omgevingsvergunning aangevraagd en vergund. De situering van de vergunde woning is 
echter niet optimaal, door de afstand ten opzichte van de bedrijfsgebouwen (werkplaats), de Rossumerstraat en 
de oriëntatie richting in het landschap. 

Met een kleine aanpassing van deze situering kan dit worden verbeterd. Ten opzichte van de vergunde situering 
zal de woning ± 20 meter in oostelijke richting en ongeveer 9 meter in zuidelijke richting verschuiven. Zie figuur 
2.3, waarin binnen het vlak met (bw) de bedrijfswoning gesitueerd mag worden. Met de nieuwe situering wordt 
de afstand tot de Rossumerstraat verruimd, hetgeen een verbetering is voor de akoestische situatie c.q. het 
woon- en leefklimaat ter plaatse van de bedrijfswoning. 

Bestaande bedrijfsbebouwing en overkappingen

In de huidige situatie is reeds meer bedrijfsbebouwing binnen het plangebied aanwezig dan de huidige 
bestemmingsplanregels mogelijk maken. Deze bebouwing is echter noodzakelijk voor een duurzame 
bedrijfsvoering. Het voorziet namelijk in de mogelijkheid om de bedrijfsinventaris overdekt (en dus beschermd 
tegen weersinvloeden) te kunnen stallen. Het bedrijfsperceel en haar bebouwing is weergegeven in figuur 2.1. 
Onderstaand is e.e.a. in beeld gebracht voor het bedrijfsperceel van Haarhuis Generatoren. De volgende 
bebouwing is aangeduid: 

1. Containers: niet vergund, 32 m2;
2. Bedrijfsbebouwing, nog niet vergund, 365 m2;
3. Bouwwerk: vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk bij de te realiseren bedrijfswoning;
4. Vergunde bedrijfsbebouwing, 2.102 m2 

 

Figuur 2.1: vergunde en niet-vergunde bebouwing op het bedrijfsperceel van Haarhuis

Uitbreiding bedrijfsbebouwing
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Zoals al kort in hoofdstuk 1 benoemd is, staan naast de bedrijfsbebouwing, in de huidige situatie twee 
zeecontainers op het bedrijfsperceel van Haarhuis Generatoren. Deze containers met een totale oppervlakte van 
32 m2 worden benut om materieel en installaties overdekt onder te kunnen brengen. Overeenkomstig hetgeen al 
eerder in dit hoofdstuk benoemd is, is het overdekt kunnen opslaan van materiaal en materieel van essentieel 
belang voor de bedrijfsvoering van Haarhuis Generatoren. De weersinvloeden hebben namelijk een negatief 
effect op de bruikbaarheid en houdbaarheid van de bedrijfsinventaris. 

Het is echter, wat ruimtelijke kwaliteit betreft, niet wenselijk om de zeecontainers te behouden op het 
bedrijfsperceel en daarom worden deze in de toekomstige situatie verwijderd. Op de locatie van de containers 
worden respectievelijk een bouwwerk van 7 m2 en 25 m2 gerealiseerd ten behoeve van opslag en het 
onderbrengen van installaties. Daarnaast wordt een extra overkapte buitenopslag, ter grootte van 148 m2 tegen 
een bestaande schuur (B in figuur 2.2), gerealiseerd. Zowel het legaliseren van de bestaande bebouwing, in 
totaal 365 m2, als het vergroten van de bedrijfsbebouwing, in totaal 180 m2, is mogelijk te maken door middel 
van de Kwalitetsimpuls Groene Omgeving (KGO). In het kader hiervan wordt, in ruil voor de vergroting van 
bebouwingsmogelijkheden, een extra investering door Haarhuis verricht in een versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit van de directe omgeving. 

In casu zijn de bedrijfsgebouwen welke meegenomen moeten worden binnen het KGO-traject dan ook 
aangeduid in figuur 2.2. In dit figuur zijn de volgende gebouwen weergegeven: 

A. Container: Op de locatie van de huidige zeecontainer komt een bouwwerk met een oppervlakte van 25 
m2;
B. Overkapte buitenopslag, nieuw te bouwen, 148 m2;
E. Bestaande overkapte buitenopslag te handhaven, 52 m2;
F. Container, Op deze locatie komt een met hout bekleed bouwwerk met een oppervlakte van 7 m2;
L. bestaande luifels handhaven voor gebruik, 313 m2;

Figuur 2.2: (KGO)-ontwikkelingen Haarhuis Generatoren Agelo (bron: NK Bouwbegeleiding)

Parkeerplaatsen

Voor het parkeren van Haarhuis Generatoren is in de huidige situatie aan de straatzijde Rossumerstraat een 
parkeerterrein gesitueerd. Deze parkeerplaats voorziet echter in slechts enkele parkeerplaatsen. 

Vanzelfsprekend dient echter wel voldoende parkeerruimte beschikbaar te zijn voor personeel en eventuele 
bezoekers van het bedrijf. In deze ruimte wordt voorzien door op de locatie aangeduid met letter D in figuur 2.2 
extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf over verkeer en parkeren, 
paragraaf 4.11. 

Wijziging bestemmingsvlak bedrijf

Om de nieuwe situering van de bedrijfswoning te kunnen realiseren is het noodzakelijk het bestemmingsvlak van 
de bestemming 'Bedrijf - Voormalig agrarisch' te wijzigen. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak gelijk blijft. Hiervoor wordt een deel van het bestemmingsvlak omgezet 
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naar een agrarische bestemming zonder bebouwingmogelijkheden. Voor de landschappelijke inpassing van het 
bedrijfsperceel is een ruimtelijk kwaliteitplan (KGO-plan) opgesteld (Bijlage 1). Dit wordt onderstaand kort 
toegelicht. 

Figuur 2.3: Gewenste nieuwe situering bedrijfswoning (bw), (bron: Ad Fontem ruimtelijk advies)

In figuur 2.4 is een fragment van het erfinrichtingsplan weergegeven. De nieuwe situering van de woning (B) is 
indicatief aangegeven. Na sloop van de bestaande bedrijfswoning (S) wordt de houtwal aldaar volledig hersteld 
(R). Er wordt een aarden wallichaam opgeworpen (rood gearceerd in onderstaand figuur) en deze wal wordt 
aangeplant met inheems bosplantsoen. 
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Figuur 2.4: Fragment landschappelijk inpassingsplan (bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Ter plaatse van de aanduiding 'G' is een fruitgaard aangelegd, waardoor de toerit naar de bedrijfswoning 
gesitueerd wordt. Voor de overige letteraanduidingen en volledige toelichting op het inpassingsplan wordt 
verwezen naar de KGO-rapportage (Bijlage 1).

Toekomstbestendigheid Haarhuis Generatoren

Initiatiefnemer voert het huidige bedrijf op twee locaties uit. Aan de Rossumerstraat 19a vinden de 
bedrijfsactiviteiten plaats en op een bedrijventerrein in Ootmarsum vindt de buitenopslag plaats. De behoefte 
aan het gebruik van beide locaties blijft de komende jaren bestaan. De bedrijfslocatie aan de Rossumerstraat 
19a is ontstaan uit een voormalig agrarisch erf. De bestemming voor dit perceel betreft dan ook 'Bedrijf - 
Voormalig Agrarisch'.  Een van de regels voor dit type bestemming is dat buitenopslag niet is toegestaan. Het 
bedrijf heeft echter wel buitenopslag in de vorm van met name containers. Voor deze buitenopslag is een locatie 
op een bedrijventerrein in Ootmarsum in gebruik genomen. 

Vanwege een aantal redenen ligt een volledige verhuizing van het bedrijf naar het bedrijventerrein op korte 
termijn niet binnen de mogelijkheden. Een van deze redenen is dat de huidige initiatiefnemer het bedrijf recent 
heeft overgenomen wat logischerwijs een aardige aanslag op het investeringsbudget heeft gelegd. Daarnaast is 
investering in een nieuw bedrijfspand op de korte termijn onzeker en onvoorspelbaar vanwege zowel de 
ontwikkelingen qua milieuregelgeving betreffende het gebruik van aggregaten (gebruik diesel en 
stikstofdepositie) als vanwege het huidige ontstane economische milieu door COVID-19 en de gevolgen die dat 
heeft voor de klanten van initiatiefnemer. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

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

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

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

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

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

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die 
door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol; 
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken (Waal, 
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta 
(deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw; 
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, 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. 

Toets

De aanpassing van het bestemmingsvlak om de bestaande bedrijfswoning te kunnen verplaatsen en de maximale 
oppervlakte bedrijfsgebouwen vast te leggen, betreft een kleinschalige ontwikkeling en tast geen van de 
vorenstaande belangen uit de structuurvisie van het Rijk aan. 

3.1.2  Ladder van duurzame verstedelijking

Artikel 3.1.6, leden 2 t/m 4 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijven voor dat van een nieuwe 
'stedelijke ontwikkeling' die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden aangetoond dat er 
sprake is van een behoefte. De toelichting bij het bestemmingsplan bevat daartoe een beschrijving van de 
behoefte aan die ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 
stedelijk gebied, bevat een toelichting tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied 
in die behoefte kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.

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

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

Onderhavig plan
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In het voorliggende bestemmingsplan gaat het om de verplaatsing van een vergunde bedrijfswoning, waarvoor 
het geldende bestemmingsvlak aangepast moet worden. Daarnaast wordt binnen het bestaande bedrijfsperceel 
de maximum oppervlakte bedrijfsbebouwing vastgelegd. Uitgangspunt is dat er geen vergroting van de 
bedrijfsbestemming plaatsvindt en daarmee geen sprake is van extra ruimtebeslag in de groene omgeving. Voor 
de bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt een maximaal toegestane oppervlakte met toepassing van de 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving vastgelegd. Met de aanpassing van het bestemmingsvlak wordt de 
verplaatsing van een reeds bestaande bedrijfswoning mogelijk gemaakt. 

De extra bedrijfsgebouwen binnen het bedrijfsperceel krijgen een oppervlakte van circa 545 m2. De ondergrens 
voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling ligt op basis van jurisprudentie rondom de 500 m2. Gelet op de beperkte 
overschrijding kan gediscussieerd worden of wel of niet sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Om die reden 
volgt een nadere onderbouwing van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.6.1. tweede lid 
Bro. Concreet betekent dit dat in de toelichting van het bestemmingsplan gemotiveerd dient te worden dat 
sprake is van een behoefte aan de ontwikkkeling. Tevens dient gemotiveerd te worden of deze behoefte binnen 
bestaand stedelijk gebied voorzien kan worden.

Kwantitatieve behoefte

Dit bestemmingsplan voorziet in een vormverandering van het bedrijfsperceel en de vergroting van oppervlakte 
bedrijfsgebouwen gelegen aan de Rossumerstraat 19a in Agelo. De familie Haarhuis is voornemens om de 
bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en hiertoe op het bedrijfsperceel aan de Rossumerstraat 19a in Agelo de 
opslag en stallingsmogelijkheden te verruimen, zodat een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk wordt gemaakt. 
Met de uitbreiding van het oppervlakte bedrijfsgebouwen wil Haarhuis bewerkstelligen dat het materieel in de 
toekomst overdekt gestald kan worden. Het perceel biedt op deze manier voldoende ruimte voor een goed 
geoutilleerd bedrijfsperceel en de gewenste efficiëntere bedrijfsvoering.

Kwalitatieve behoefte

Met behulp van een vormverandering van het bedrijfsperceel en het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing wordt 
Haarhuis Generatoren voornamelijk de mogelijkheid geboden om extra bedrijfsbebouwing te realiseren zodat 
een effectieve en veilige werkomgeving ontstaat, waarbij tegelijkertijd het aanwezige bedrijfsmaterieel op een 
verantwoorde en duurzame manier zoveel mogelijk binnen / overkapt gestald kan worden.

Het daarnaast zoveel mogelijk gecentraliseerd kunnen houden van de bedrijfslocatie en bedrijfsinventaris zorgt 
er daarnaast voor dat vanuit bedrijfsmatig opzicht goede uitgangspunten behouden blijven. Als gevolg hiervan 
worden namelijk (benodigde) verkeersbewegingen tussen diverse bedrijfslocaties voorkomen.

Conform het provinciale en gemeentelijke beleidskader 'Kwaliteitsimpuls groene omgeving' betekent dit wel dat 
het bedrijf ter compensatie voor de uitbreidingsruimte dient te investeren in de ruimtelijke kwaliteit in het 
buitengebied (zie hiervoor de paragraaf m.b.t. het gemeentelijke beleid).

Bestaand stedelijk gebied

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

Zoals reeds uit de kwantitatieve behoefte blijkt, voorziet dit bestemmingsplan in een specifieke behoefte van het 
bedrijf Haarhuis Generatoren. Daarbij kan geconstateerd worden dat er in de directe omgeving van het bedrijf 
geen leegstaande bedrijfspanden aanwezig zijn die kunnen voorzien in deze behoefte. De beoogde toe te voegen 
bedrijfsbebouwing heeft directe aansluiting op bestaande bedrijfsbebouwing en wordt ook gesitueerd binnen de 
huidige oppervlakte van het bedrijfsperceel, waarbij wel een vormverandering wordt toegepast. Mede gelet op 
het feit dat een deel van de gronden wordt omgezet naar een agrarische bestemming en er geen sprake is van 
een verruiming van het bestemmingsvlak, kan het plan niet aangemerkt worden als een ontwikkeling buiten 
bestaand stedelijk gebied. 

Eventuele volledige verplaatsing naar een andere bedrijfslocatie elders is daarnaast, los van de 
kapitaalsvernietiging die gemoeid zou zijn met een ontmanteling van de bestaande bedrijfslocatie, daarmee geen 
wenselijke situatie. Het huidige bedrijfsperceel van Haarhuis is namelijk reeds ingericht en toegesplitst voor de 
activiteiten van het bedrijf. 

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

Geconcludeerd wordt dat de in dit voorliggende bestemmingsplan beschreven ontwikkeling geen nationale 
belangen treft, waardoor gesteld kan worden dat de ontwikkeling in overeenstemming is met het Rijksbeleid. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

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

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

De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een duurzame 
energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter benutten van ruimte, 
bestaande bebouwing en infrastructuur. 

Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van de gebruikswaarde, belevingswaarde 
en toekomstwaarde. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is daarbij van belang, waarbij een vitaal en 
samenhangend stelsel van gebieden met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt ontwikkeld. Ook de 
ontwikkeling van een continu en beleefbaar watersysteem, het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van 
de agrarische cultuurlandschappen en het contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken, zijn 
ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het zorgvuldig inpassen van nieuwe initiatieven heeft als doel 
om de samenhang in en de identiteit van een gebied te versterken en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een 
zichtbaar en beleefbaar landschap en het behouden en waar mogelijk verbreden van het bestaande aanbod aan 
woon-, werk- en mixmilieu's betreffen ruimtelijke kwaliteitsambities.

De ambitie van de provincie Overijssel is dat elk project bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
van de leefomgeving en dat nieuwe initiatieven worden verbonden met bestaande kwaliteiten. De Catalogus 
Gebiedskenmerken, die per gebiedstype beschrijft welke kwaliteiten behouden, versterkt en ontwikkeld moeten 
worden, is daarbij een instrument om te sturen op ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van sociale kwaliteit is het 
koesteren en het gebruik maken van 'noaberschap' de ambitie, evenals het stimuleren van culturele identiteit van 
de provincie Overijssel, zowel lokaal als regionaal. Duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed (bijv. 
herbestemmen/hergebruik monumenten en karakteristieke bebouwing) hoort hier bij. Het realiseren van sociale 
kwaliteit wordt gedaan door het actief betrekken van bewoners bij projecten en het bieden van ruimte aan 
initiatieven van onderop.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

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

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

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel 2017 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving. 

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

generieke beleidskeuzes; 
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ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

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

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

Ontwikkelingsperspectieven

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

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

Gebiedskenmerken 

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

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

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

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

Generieke beleidskeuzes 

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

artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit

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

Doorwerking voor voorliggend plan:

Voor het onderhavig plan geldt dat de investering ruimtelijke kwaliteits is uitgewerkt in de KGO-rapporage c.q. 
ruimtelijk kwaliteitsplan. De ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt in samenhang met investeringen in de 
directe omgeving. Een nadere motivering hiervoor is opgenomen in Bijlage 1.

artikel 2.1.6 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

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

Doorwerking voor voorliggend plan:

Het voornemen in dit plan geeft invulling aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Weliswaar is er geen sprake 
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van uitbreiding in de groene omgeving. Wel is er sprake van het vergroten van de toegestane oppervlakte 
bebouwing binnnen het bedrijfsperceel. Aan de hand van het gemeentelijk beleidskader is een uitwerking 
gemaakt voor wat betreft de ontwikkeling en de daarbij behorende extra investering in de ruimtelijke kwaliteit. In 
paragraaf 3.3.2 is dit nader uitgewerkt. 

artikel 2.6.3 kernkwaliteit Nationale Landschappen

Het plangebied maakt verder deel uit van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. De kernkwaliteiten van het 
Nationaal Landschap Noordoost-Twente zijn: het samenhangende complex van beken, essen, kampen en 
moderne ontginningen; de grote mate van kleinschaligheid; en tot slot het groene karakter. 

Doorwerking voor voorliggend plan:

Met voorliggend plan wordt het mogelijk een bedrijfswoning enkele meters te verschuiven. Daarmee ontstaat 
voor de bewoners een gunstigere situering t.o.v. de bedrijfsgebouwen en meer woongenot. De gewijzigde 
situering doet geen afbreuk aan de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Voor het 
overige zijn er in het kader van de 'generieke beleidskeuzes' geen aspecten die nadere onderbouwing behoeven. 

Voorliggend plan is in lijn met de generieke beleidskeuzes. 

Ontwikkelingsperspectieven. 

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

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

Toets

Het plangebied ligt in het ontwikkelingsperspectief 'wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap' (zie ook 
figuur 3.2). 

In het ontwikkelingsperspectief 'mixlandschap' is sprake van verweving van functies. Aan de ene kant 
melkveehouderij en akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor 
landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. Dit is ook terug 
te vinden rondom het plangebied. Het plangebied zelf bestaat uit een bedrijfsperceel, terwijl direct ten noorden 
van het perceel een agrarisch bedrijf is gesitueerd en in de directe omgeving ook woonpercelen aanwezig zijn. 
De gewijzigde situering van de bedrijfswoning verandert overigens niets aan deze mix van functies. Het betref 
hier slechts het verplaatsen van een bedrijfswoning. Voorliggend plan past binnen het ontwikkelingsperspectief 
'mixlandschap'.
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Figuur 3.2 ontwikkelingsperspectievenkaart (Bron: Atlas van Overijssel) 

Gebiedskenmerken

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

De 'natuurlijke laag' 

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis voor 
het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke 
laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend worden. Ook in 
steden en dorpen bij voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp. 

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart bij de 'Natuurlijke laag' aangeduid met de gebiedstype 
'dekzandvlakte en ruggen'. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat 
functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem 
en door beplanting met ‘natuurlijke’ soorten. Binnen het plangebied gaat het echter om een dermate 
kleinschalige ontwikkeling, verschuiving bedrijfswoning met enkele meters, dat het niet mogelijk is deze ambitie 
te realiseren. Om dezelfde reden kan worden geconcludeerd dat het plan geen afbreuk doet aan de natuurlijke 
laag. 

De 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke omstandigheden 
en die ten nutte maakt. Vanuit de nederzettingen zijn de omliggende gronden ooit ontgonnen. Hierdoor is er een 
sterke ruimtelijke en functionele relatie met het omringende landschap ontstaan. 

  bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo       21



Het plangebied ligt in het matenlandschap met de overgang naar het jonge heideontginningslandschap. Het is 
een kleinschalig landschap langs beken en in laagten met veel variatie in ruimtelijke opbouw. Het was een 
coulisselandschap door de aanwezigheid van het vele hakhout in singels of houtwallen. Er was sprake van open 
kamers met hier en daar een broekbos op de nattere plekken. Het matenlandschap stond in functionele 
verbinding met het essenlandschap. De essen waren droog en onder meer geschikt voor granen. De maten 
waren juist ideaal voor graslanden. Aanvankelijk was het landschap zeer fijnmazig. Tijdens het ontstaan heeft 
men nooit nagedacht over de schoonheid van het landschap. Nu waarderen wij juist de ingrepen die destijds 
plaats hebben gevonden. Het landschap was ooit een bolwerk van houtsingels en houtwallen. Nu zijn slechts 
relicten over. 

Zij vormen de belangrijke dragers van het gebied en daarmee ook de herkenning ervan. Het opzetten van een 
kleinschalig landschap is niet realistisch. Een nieuw plan moet waar mogelijk voorzien in het versterken of 
behouden van de dragers van het gebied.. 

De voorgenomen ontwikkeling is mogelijk indien rekening wordt gehouden met het bestaande landschap, 
specifiek de aanwezige dragers (relicten). Waar mogelijk worden deze versterkt. 

De 'stedelijke laag'

Het plangebied heeft op de gebiedskenmerkenkaart de 'Stedelijke laag' geen bijzondere eigenschappen. Het 
gebiedskenmerk kan buiten beschouwing worden gelaten. 

De 'laag van de beleving'

Het plangebied heeft op de gebiedskenmerkenkaart voor de 'laag van de beleving' de aanduiding 'donkerte'. Bij 
voorliggend plan is sprake van een bestaand bedrijfsperceel en de verplaatsing van een bedrijfswoning. Dit zal 
niet leiden tot een toename aan lichtuitstoot. Derhalve wordt geconstateerd dat dit plan geen afbreuk doet aan 
de 'laag van de beleving'. 

Conclusie

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

3.2.4  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

De provincie wil ontwikkelingen in de Groene omgeving samen laten gaan met een impuls in kwaliteit. Daarom is 
de 'Kwaliteitsimpuls Groene omgeving' ontwikkelt als een eenduidige bundeling van diverse bestaande regelingen 
als rood voor rood, rood voor groen, vab's, landgoederen etc. Er is een eenvoudige werkwijze ontwikkeld om 
principes van ontwikkelingsplanologie toepasbaar te maken voor sociaal-economische ontwikkelingen in de 
Groene omgeving. De basis ligt in de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, de 
ontwikkelingsperspectieven en 'Catalogus Gebiedskenmerken'. 

Ontwikkelingen in de Groene omgeving worden als volgt benaderd: 

Er wordt ruimte voor sociaal-economische ontwikkeling geboden als deze ontwikkeling vanuit zuinig en 
zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is en in het ontwikkelingsperspectief ter plekke past en volgens de 
'Catalogus Gebiedskenmerken' wordt uitgevoerd. 

Aan de geboden ontwikkelruimte worden dus voorwaarden verbonden om ruimtelijke kwaliteit te handhaven 
danwel in voorkomende gevallen de gewenste ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren. Het gaat hierbij in alle 
gevallen in ieder geval om een goede ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling. Een en ander moet nader 
worden onderbouwd in een bij het ruimtelijk plan behorende toelichting. In paragraaf 3.3.2 wordt nader op dit 
aspect ingegaan in relatie tot het gemeentelijk beleid. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Dinkelland

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

De gemeente streeft voor het buitengebied op hoofdlijnen naar:

Een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het haar toevertrouwde grondgebied met respect voor het 
natuurlijke en culturele erfgoed;
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‘Modern boeren in een kleinschalig landschap’: goede condities voor een goed functionerende economische 
sector, passend bij het karakter van Dinkelland, met bijzondere aandacht voor de agrarische sector en de 
toeristisch recreatieve sector.

Op de bij deze visie behorende structuurvisiekaart ligt de Rossumerstraat 19a in deelgebied '1 Midden'. Voor dit 
deelgebied wordt gestreefd naar:

Accent op natuur en landschap in verband met ligging EHS, Natura 2000 gebieden, de stuwwallen en 
natuurlijke bronnen;
Ontplooiingsmogelijkheden agrarische sector in kleinschalig landschap;
Herstel beekdalenstructuur;
Aanwijzing Natura 2000 gebieden in procedure ‘Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek’ (324 hectare), 
Springendal&Dal van de Mosbeek; 
Ontwikkeling van aaneengesloten natuurgebieden in de brongebieden op de stuwwallen van Oldenzaal en 
Ootmarsum met een afwisseling van bossen, half natuurlijke graslanden, heide en half natuurlijke 
beekdalen;
Versterken recreatieve trekker Ootmarsum;
Versterken toeristische trekker natuur en cultuur (Tilligte en Denekamp).

Voorliggend plan ziet toe op een gewijzigde situering van een bedrijfswoning bij een bestaand bedrijf en het 
vastleggen van de maximale oppervlakte aan bedrijfsgebouwen. Geconcludeerd wordt dat voorliggend 
bestemmingsplan niet in strijd is met het beleid uit de structuurvisie.

3.3.2  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

In het KGO-beleid wordt onderscheid gemaakt tussen een basisinspanning en de kwaliteitsimpuls. Dit 
onderscheid komt voort uit de omgevingsvisie van de provincie Overijssel. Hierin staat het volgende: 

'Bij grootschalige ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van het bestaande) wordt naast een investering in de 
ontwikkeling zelf, tegelijkertijd geïnvesteerd in de omgevingskwaliteit (aanvullende inspanning).' 

Bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwvlak waarbij meer dan 500 m³ bebouwing wordt toegevoegd, geldt 
op basis van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, de noodzaak tot 
landschappelijke inpassen. Zodra sprake is van een grootschalige ontwikkeling, geldt een meer gebiedsgerichte 
benadering. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is dan van toepassing, náást de basisinspanning. Dit geldt 
voor nieuwe functies en grootschalige uitbreiding van bestaande functies in het buitengebied. Wanneer voor een 
plan een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk is, wordt dat gezien als een grootschalige 
ontwikkeling. Hierdoor is zowel de basisinspanning als de extra kwaliteitsprestaties van toepassing. Deze worden 
hierna beschreven. 

Of en zo ja in hoeverre voor het in dit plan beschreven initiatief een extra inspanning moet worden geleverd 
wordt hierna belicht. Belangrijk hierbij is om te bepalen wanneer sprake is van een grootschalige ontwikkeling. 

Kleinschalige impact 

In de gevallen waarbij medewerking kan worden verleend aan ontwikkelingen welke in het bestemmingsplan zijn 
geregeld, hetzij bij recht, hetzij met toepassing van een afwijking, geldt deze ontwikkeling in principe als een 
ontwikkeling met een kleinschalige impact en hoeft er geen kwaliteitsimpuls in de groene omgeving te worden 
geleverd en kan worden volstaan met de basisinspanning. 

Grootschalige impact 

Is er wél een bestemmingsplanprocedure nodig (bijv. ten behoeve van een verruiming van een 
bestemmingsvlak) dan is er sprake van een ontwikkeling met een grootschalige impact. Dit geldt ook voor een 
partiële herziening in de vorm van een verandering van de bestemming of een aanduiding. Op dat moment moet 
er naast de basisinspanning een kwaliteitsimpuls van de groene omgeving plaatsvinden. 

Partiële herzieningen kunnen voor wat betreft de impact dusdanig beperkt zijn dat het niet redelijk is om deze 
onder de reikwijdte van de kwaliteitsimpuls te laten vallen. Dit is echter niet van toepassing op uitbreiding van 
bestemmingsvlakken voor bedrijven die niet aan het buitengebied gebonden zijn. 

Toets

Het voorliggende plan betreft een partiële herziening in verband met een aanpassing van het bestemmingsvlak 
om een reeds bestaande bedrijfswoning te kunnen verplaatsen. Daarnaast is geconstateerd dat meer 
bedrijfsbebouwing aanwezig is dan op basis van de bestemmingsregels is toegestaan. Deze bebouwing is echter 
noodzakelijk in het kader van de bedrijfsvoering van Haarhuis Generatoren zoals in de planbeschrijving is 
omschreven. In Hoofdstuk 2 is aangegeven dat wordt beoogd om de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing c.q. 
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overkappingen verder uit te breiden, onder meer voor de opslag van bestaande installaties (momenteel 
ondergebracht in twee zeecontainers) en voor opslagdoeleinden. 

Met behulp van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving kunnen deze ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden. De 
gemeenteraad van Dinkelland heeft op 8 oktober 2013 een motie aangenomen waardoor VAB-bedrijven, waar 
Haarhuis ook onder valt, binnen het KGO-beleid onder voorwaarden de mogelijkheid krijgen voor uitbreiding. Dit 
onder de voorwaarde dat er geen sprake is van afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit en dat de gewenste 
uitbreiding binnen het bestaande bouwvlak plaatsvindt. Van een verruiming van het bestemmingsvlak 'Bedrijf - 
Voormalig agrarisch' is bij voorliggend plan geen sprake. Hiermee wordt voldaan aan de randvoorwaarden 
vanuit het KGO-beleid en de aangenomen motie. 

Zoals gezegd geldt in onderhavig geval dat de bestaande oppervlakte aan bedrijfsbestemming niet verruimd 
wordt. Als gevolg van de planvorming van Haarhuis wordt een extra investering verricht die ten goede komt aan 
de ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving. De berekening van de hoogte van deze benodigde 
KGO-investering is uitgewerkt en opgenomen in Bijlage 2. Het betreft, naast de basisinpassing van het 
bedrijfsperceel, een extra investering van € 6.132,80. Om de nieuwe situatie landschappelijk ingepast te krijgen, 
is door Hannink Landschapsvormgeving een KGO-rapportage c.q. ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld, welke als 
Bijlage 1 aan deze toelichting is gekoppeld. In figuur 2.4 van de planbeschrijving is een fragment van dat 
inrichtingsplan weergegeven. Het voorliggende plan geeft invulling aan het gemeentelijke beleidskader 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 

24      bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo



Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden

4.1  Algemeen
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 milieu- en omgevingsaspecten bij het plan zijn 
betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de 
vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieu- en omgevingsaspecten en ruimtelijke ordening. 

In dit hoofdstuk wordt, voorzover relevant, ingegaan op de thema's milieuzonering, bodem, geluid, luchtkwaliteit, 
externe veiligheid, waterhuishouding, archeologie, landschapswaarden, flora- en fauna en verkeer en vervoer. In 
het navolgende wordt per omgevingsaspect aangegeven wat de situatie is en of door het plan de situatie 
verandert.

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

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

Toets

Het voorliggend plan voorziet in de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning te bouwen. De gewenste situering 
van de bedrijfswoning valt echter gedeeltelijk buiten het bestaande bestemmingsvlak. Het gaat om een relatief 
geringe afwijking, terwijl de voordelen voor de toekomstige bewoners groot zijn.

Op het bestaande bedrijfsperceel zijn daarnaast diverse bedrijfsgebouwen en overkappingen gerealiseerd die 
niet binnen de toegestane maximale inhoudsmaat aan bedrijfsgebouwen passen. De beoogde activiteit wordt in 
de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. Het onderhavige 
project wordt niet gezien als een m.e.r.- plichtige activiteit omdat deze pas geldt bij gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op:

een oppervlakte van 100 hectare of meer;
een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of;
een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer.

De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden, waar het onderhavige project ruimschoots 
onder blijft. Echter dient ook wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er 
van te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.

Per 16 mei 2017 is een aanmeldnotitie nodig wanneer sprake is van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Dit geldt 
voor alle ruimtelijke ontwikkelingen die voorkomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. maar 
onder de drempelwaarden blijven (en daarmee niet planMER-plichtig zijn). Er is geen ondergrens wat betreft het 
plan zelf, dus ook bij de ontwikkeling van onderhavig plan. De beoordeling van de aanmeldnotitie m.e.r. is als 
Bijlage 3 bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen. Gelet op de uitkomsten van deze 
aanmeldnotitie, waaruit blijkt dat er als gevolg van het bestemmingsplan geen belangrijke nadelige 
milieugevolgen optreden is het niet noodzakelijk om een milieueffectrapport op te stellen.

  bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo       25



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

1. het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;

2. 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' 
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 aspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier 
richtafstanden is bepalend voor de milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de 
uiteindelijke richtafstand.

De lijst met richtafstanden gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten 
concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten 
milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de 
bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een 
milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.

Toets

Met voorliggend plan word het bestemmingsvlak 'Bedrijf - Voormalig agrarisch' van het bedrijf Haarhuis 
Generatoren B.V. gewijzigd. Het bedrijf is gespecialiseerd in de verhuur, de verkoop en het onderhoud van 
generatoren. In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' sluit de categorie 'Verhuurbedrijven voor machines 
en werktuigen' het meest aan bij deze activiteiten. Voor deze categorie gelden de richtafstanden (geur 10 meter, 
stof 0 meter, geluid 50 meter, gevaar 10 meter). De grootste richtafstand geldt daarmee voor geluid, 50 meter. 

Het enige erf binnen een straal van 50 meter van Haarhuis Generatoren B.V. is het agrarische erf aan de 
Rossumerstraat 19. Bij een agrarisch bedrijf kan de bedrijfswoning worden beschouwd als een milieugevoelig 
object. Beide bedrijven (op nrs. 19 & 19a) delen gezamenlijk het erf. Voor zover bekend is er geen sprake van 
hinder. Met voorliggend bestemmingsplan vinden er ten opzichte van de afstanden tussen de agrarische 
bedrijfswoning en Haarhuis Generatoren B.V. geen wijzigingen plaats. Daarmee heeft voorliggend plan, voor de 
verplaatsing van de bedrijfswoning, geen nadelige gevolgen voor milieugevoelige objecten in de omgeving. 
Vanuit het aspect ´milieuzonering´ zijn er daarmee geen belemmeringen voor dit plan.

4.4  Bodem
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om 
hierin inzicht te krijgen, dient een bodemonderzoek te worden verricht. Op basis van de Woningwet, de Wabo en 
bijbehorende regelgeving gelden de volgende uitzonderingen voor de bodemonderzoekplicht: 

als het gaat om bouwwerken die de grond niet raken of het bestaande, niet wederrechtelijke gebruik wordt 
gehandhaafd; 
het bouwwerk een te verwezenlijken bebouwingsoppervlakte heeft van ten hoogste 50 m²; 
als het gaat om het bouwen van bouwwerken waarin niet (nagenoeg) voortdurend mensen zullen verblijven 
(Woningwet, artikel 8, derde lid). Hierbij wordt een verblijftijd van minder als 2 uur gehanteerd; 
als B&W vrijstelling verlenen omdat er al voldoende gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit bekend 
zijn, bijvoorbeeld op basis van een reeds eerder uitgevoerd bodemonderzoek (maximaal 5 jaar oud en 
waarbij het gebruik sindsdien niet is gewijzigd). 

In het voorliggende bestemmingsplan wordt de bestaande bedrijfswoning gesloopt en wordt op enige afstand 
van de huidige bedrijfswoning een nieuwe bedrijfswoning gebouwd. Vanwege de functie wonen dient 
aangetoond te worden dat er risico's voor de gezondheid bestaan. 

Door Kruse Milieu is onderzoek gedaan naar de gesteldheid van de bodem. De bevindingen van dat onderzoek 
zijn beschreven in het rapport van 25 november 2015 (projectcode 15049910 ). Het volledige rapport is als 
Bijlage 4 aan de toelichting van dit bestemmingsplan gekoppeld. Hierna wordt kort op het onderzoek ingegaan en 
wordt de uitkomst van het onderzoek beschreven.
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Voorafgaand aan het verkennend onderzoek is uitgegaan van een onverdachte locatie. In totaal zijn er 4 
boringen verricht waarvan er 1 is doorgezet in de ondergrond tot circa 2.65 m-mv en afgewerkt tot peilbuis.

Gebleken is dat de bodem op de onderzoekslocatie tot circa 2.6 m-mv bestaat uit matig fijn zand dat in de 
bovengrond zwak siltig en zwak humeus is. Plaatselijk komt in de ondergrond (van 0.6 tot 0.9 m-mv) zeer fijn, 
matig siltig, matig leemhoudend zand voor. Van 2.6 m-mv tot einde boordiepte (2.65 m-mv) is grijsbeige fijn 
grind opgeboord. De boring is gestaakt op de grindlaag. In de ondergrond zijn oer- en/of roesthoudende lagen 
opgeboord. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen. Er zijn door de veldwerker zowel op het 
maaiveld als in de boringen geen asbestverdachte materialen waargenomen. Het freatische grondwater is in 
peilbuis 101 aangetroffen op 0.80 meter minus maaiveld.

Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 

de bovengrond is niet verontreinigd;
de ondergrond is niet verontreinigd;
het grondwater is zeer licht verontreinigd met barium.

De hypothese 'onverdachte locatie' dient te worden verworpen, gezien de aangetoonde zeer lichte 
verontreiniging in het grondwater.

Geconcludeerd wordt dat in het grondwater een zeer licht verhoogd gehalte is aangetoond. Aangezien de 
tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt nader onderzoek niet nodig geacht. De boven- en ondergrond zijn 
niet verontreinigd.

Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet asbestverdacht is. 
Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de 
bodem. 

Conclusie 

Uit milieukundig oogpunt bestaat er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en het 
nieuwbouwplan, aangezien de vastgestelde lichte verontreinigingen in het grondwater geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik 
(bedrijfsterrein).

Uit milieukundig oogpunt bestaat er geen bezwaar tegen het voorgenomen nieuwbouwplan, aangezien de 
vastgestelde lichte verontreiniging in het grondwater geen risico voor de volksgezondheid oplevert. 

4.5  Geluid
De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op basis van deze wet 
dient bij het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te worden besteed aan het aspect 'geluid'. In de wet 
geluidhinder (Wgh) is een zonering van een industrieterrein, wegen en spoorwegen geregeld. Enerzijds betekent 
dit dat (geluids-)eisen worden opgesteld aan de milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat 
beperkingen worden opgelegd aan de milieugevoelige functies. 

Toets

De te bouwen woning staat op meer dan 50 meter afstand van de provinciale weg N736 (Rossumerstraat). Voor 
deze weg geldt een maximum snelheid van 80 km/uur. Hoewel de nieuwe woning op grotere afstand dan de 
huidige bedrijfswoning van de Rossumerstraat is gesitueerd ligt de nieuwe woning nog steeds binnen de zone 
van 250 meter voor een weg in buitenstedelijk gebied met een of twee rijstroken. Er is bovendien geen sprake 
van een woonerf, of een weg met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. 

De provincie heeft in 2011 geluidsmetingen (Lden) uitgevoerd welke als geluidscontour zijn opgenomen in de 
Atlas van Overijssel. De gewenste locatie van de nieuwe bedrijfswoning ligt daarop binnen de geluidscontour van 
50-55 dB. Omdat daarmee op voorhand niet kan worden vastgesteld dat de nieuwe woning voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van maximaal 48 dB is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 

Door Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering is onderzocht wat de gevelbelasting in de nieuw situatie is. De 
bevindingen van dat onderzoek zijn beschreven in de rapportage van 9 november 2015 (werknummer 15.162). 
Deze rapportage is als Bijlage 5 bijgevoegd. 

Conclusie 

Uit de rapportage volgt dat er een hogere grenswaarde van 52 dB vastgesteld moet worden. De vaststelling van 
deze hogere grenswaarde vindt gelijktijdig plaats met de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan.
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4.6  Luchtkwaliteit
Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan 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). 

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

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

Besluit gevoelige bestemmingen 

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

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

Toets

Met voorliggend plan wordt een bestaande bedrijfswoning verplaatst en binnen het bestaande bedrijfsperceel 
wordt bebouwing gelegaliseerd. Daarbij zullen als gevolg van dit plan geen extra verkeersbewegingen ontstaan. 
Het plan draagt daarmee niet in betekenende mate bij aan luchtverontreiniging. 

4.7  Externe veiligheid
Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Per 1 januari 2010 
moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet 
gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke 
stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving van 
toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
de Regeling externe veiligheid (Revi); 
het Registratiebesluit externe veiligheid; 
het Besluit risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo 1999); 
het Vuurwerkbesluit. 

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

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

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

Toets

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 500 meter van het plangebied, dat het plangebied: 

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

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

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

Toets 

Op 7 augustus 2020 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 6. De beantwoording 
van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure (standaard waterparagraaf) van toepassing is. De 
standaard waterparagraaf is opgenomen als Bijlage 6 bij deze toelichting. Het aspect water vormt met 
inachtneming van de uitgangspunten zoals door het waterschap aangegeven geen belemmering voor de 
uitvoering van de planvorming. 

4.9  Archeologie en Cultuurhistorie
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), een wijziging op de 
Monumentenwet 1988, van kracht geworden. Deze wijziging van de wet heeft ervoor gezorgd dat gemeenten 
een archeologische zorgplicht krijgen en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, 
verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. 
Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied 
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden 
hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen 
behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.
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Figuur 4.1: Archeologische verwachtings- en advieskaart

Archeologie

Het plangebied is volgens de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Dinkelland gelegen 
in de gebieden aangemerkt als 'beekdalen en overige laagten'. In figuur 4.1 is een uitsnede van de 
archeologische verwachtings- en advieskaart opgenomen. Voor gebieden met deze aanduiding geldt een lage 
verwachtingswaarde voor archeologische resten uit alle perioden. Het beleidsadvies bij dergelijke gebieden luidt 
"vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij bodemingrepen dieper dan 40 cm m.u.v. gebieden met een lage 
verwachting binnen plangebieden met meerdere verwachtingszones, en plangebieden met een lage verwachting 
die grenzen aan terreinen met waardevolle archeologische resten". 

Toets

Conform het gemeentelijk beleid geldt voor bodemingrepen binnen het plangebied een vrijstelling van verder 
archeologisch onderzoek. Voor het aspect 'archeologie' is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

Cultuurhistorie 

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

Toets

Uit Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er binnen het 
plangebied geen bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Voorliggend plan heeft geen negatieve 
gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'. 

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

Toets
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Door Natuurbank Overijssel is een flora en faunaonderzoek verricht naar de gevolgen van de verplaatsing van de 
bedrijfswoning. De bevindingen van dat onderzoek zijn beschreven in de rapportage van 3 december 2015 
(projectnummer 723, versie 1.0). Deze rapportage is als Bijlage 7 aan de toelichting gekoppeld. Hier wordt 
volstaan met de beschrijving van de conclusies.

4.10.1  Nationaal Natuurnetwerk

Het plangebied ligt niet in, of direct naast gronden die tot het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, voormalig 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) behoren. Het plangebied ligt buiten het NNN (op een afstand van circa 500 m) 
en de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen negatief 
effect heeft op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN. 

Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op de NNN. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

4.10.2  Beschermde gebieden

Het plangebied ligt niet in, of direct naast een Natura 2000-gebied. In de omgeving van het plangebied liggen 
verschillende Natura 2000-gebieden, waaronder het Natura 2000-gebied ‘Achter de Voort, Agelerbroek & 
Voltherbroek’. Dit Natura 2000-gebied ligt circa 780 meter ten zuidoosten van het plangebied. 

Op basis van vaste jurisprudentie geldt ten aanzien van de stikstofemissie in een bestemmingsplanprocedure dat 
de feitelijke en planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan geldt als referentiesituatie 
(uitspraak 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1515) en 8 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:298). 

Met betrekking tot de locatie Rossumerstraat 19 is de planologische situatie bepaald aan de hand van de 
ingediende melding Activiteitenbesluit d.d. 17 maart 2010. De in deze melding genoemde activiteiten dienen als 
input voor de referentiesituatie. In de beoogde situatie vindt er geen wijziging plaats wat betreft de uit te voeren 
activiteiten zoals benoemde in de melding Activiteitenbesluit van 17 maart 2010. Er worden ook geen extra 
activiteiten mogelijk gemaakt. Enkel de bouw van een nieuwe woning met stookinstallatie op gasolie, sloop van 
de bestaande woning (eveneens verwarmd met stookinstallatie op gasolie) en het legaliseren van de reeds 
aanwezige overkappingen wordt door de bestemmingsplanwijziging mogelijk gemaakt. Per saldo zal het 
gewijzigde bestemmingsplan in de beoogde situatie geen toename van stikstofemissie mogelijk maken ten 
opzichte van de huidige planologische situatie. 

Om aan te tonen dat de planologisch beoogde situatie uitvoerbaar is, is door Busscher Milieu Advies een 
stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is de stikstofemissie welke optreedt tijdens de realisatie 
van de beoogde situatie, in deze de sloop van de bestaande woning, de bouw van de nieuwe woning met 
stookinstallatie op gasolie en de realisatie van de luifels, onderzocht.

De conclusie uit deze berekening luidt als volgt: er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. De 
rapportage van het onderzoek, inclusief de Aerius-berekening zijn als Bijlage 9 opgenomen.

4.10.3  Beschermde soorten

Het plangebied bestaat volledig uit grasland. Tijdens het veldbezoek was het gras kort gemaaid en gedeeltelijk 
kapotgereden. De weide bestaat uit een soortenarme vegetatie van hoofdzakelijk Engels Raaigras en sommige 
andere (gras)soorten die bestand zijn tegen intensieve bewerking en mestgift.

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt functioneel leefgebied voor 
beschermde flora- en faunasoorten. Mogelijk foerageren sommige zoogdier- en amfibieënsoorten in het 
plangebied. Met uitzondering van de Mol en de Veldmuis bezetten deze soorten geen vaste verblijfplaats in het 
plangebied. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en 
verstoren’ als gevolg van activiteiten die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. 

Vanwege de inrichting en het gevoerde beheer is de betekenis van het gebied als foerageergebied beperkt. Door 
de voorgenomen activiteit wordt deze functie voor een aantal soorten zelfs versterkt. De meeste in het gebied 
voorkomende soorten bezoeken het plangebied gedurende de schemer en duisternis of zullen het terrein 
verlaten als gevolg van verstoring door werkzaamheden. Amfibieën zijn daarvoor te traag. Ondanks de 
vrijstelling van de verbodsbepalingen dient voorkomen te worden dat dieren onnodig verwond of gedood 
worden. Door de vegetatie zeer kort te houden wordt voorkomen dat amfibieën zich in het plangebied ophouden 
en daardoor doodgereden worden of bedolven worden als gevolg van werkzaamheden.

Met inachtneming van voorgenoemde maatregel heeft de voorgenomen activiteit geen wettelijke consequenties. 
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de Wet natuurbescherming 
aangevraagd te worden om de werkzaamheden in overeenstemming met de Wet natuubescherming uit te 
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voeren. 

4.10.4  Actualisatie 2020

Omdat resultaten van veldbiologisch onderzoek hooguit drie jaar geldig zijn, heeft initiatiefnemer Natuurbank 
Overijssel andermaal gevraagd de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van 
wet- en regelgeving voor beschermde soorten en -gebieden te onderzoeken. Ditmaal worden de resultaten van 
het veldonderzoek getoetst aan de Wet natuurbescherming. De notitie is opgenomen in Bijlage 8. 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging buiten 
het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de 
bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten, maar tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde diersoorten. Mogelijk benutten 
sommige vleermuis-, amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten het plangebied als foerageergebied, 
bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste rust en voortplantingsplaats en bezetten 
amfibieën er een (winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of verblijfplaats in het plangebied en 
amfibieën bezetten geen voortplantingsplaats in het plangebied. 

Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste rust- en/of voortplantingsplaats in 
het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en 
vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is 
van een ruimtelijke ontwikkeling. 

De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en vogels, wordt niet aangetast. 

4.11  Verkeer en vervoer

4.11.1  Verkeer

Door de ontwikkeling van dit plan neemt het aantal verkeersbewegingen in de basis niet toe. Er is immers sprake 
van een bestaande bedrijfswoning die wordt verplaatst, hierbij wordt geen verhoging van verkeersbewegingen 
verwacht. Daarnaast worden bedrijfsactiviteiten en bedrijfsbebouwing vastgelegd. De ontwikkelingen op dit vlak 
zijn noodzakelijk om bestaande bedrijfsinventaris en installaties onder te te kunnen brengen en leiden dan ook 
niet tot een structurele toename van verkeersbewegingen. Het bedrijfsperceel wordt ontsloten via de bestaande 
ontsluiting op de Rossumerstraat. De bedrijfswoning heeft een eigen oprit en deze ontsluiting wordt in de 
toekomsitge situatie enkel benut voor ontsluiting van de woning. Dit is ook aangegeven op het erfinrichtingsplan 
in Bijlage 1. Tussen de bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoning komt een hek om doorrijden te voorkomen. 
Voorliggend plan leidt niet tot een onevenredig grotere belasting van de Rossumerstraat.

4.11.2  Parkeren

Op het bedrijfsperceel wordt in planologisch opzicht de maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing vergroot. Het 
betreft extra ruimte voor opslag en stalling van bedrijfsinventaris en installaties. De totale oppervlakte aan 
bedrijfsbegebouwen, waaronder overkappingen op het bedrijfsperceel van Haarhuis is in de toekomstige situatie 
2.647 m2. Hiervan is in totaal 619 m2 bestaande werkplaats. De overige oppervlakte betreft dus een 
opslagfunctie.

Het voorliggend plan voorziet daarmee enkel in een uitbreiding van de opslagruimte. Voor Haarhuis geldt in de 
praktijk dat de opslag c.q stalling niet zorgt voor extra parkeerbehoefte. Immers betreft dit enkel de stalling en 
opslag van (benodigdheden voor) aggregraten. Er is geen sprake van langdurig verblijf op de toe te voegen 
oppervlakte bebouwing, waarvoor eventueel een extra parkeerbehoefte kan ontstaan. 

Voor wat betreft parkeren wordt de huidige parkeervoorziening verplaatst. De nieuwe parkeerplaatsen beoogd 
ter plaatse van letter 'D' in onderstaand figuur (blauw gearceerd). Hier is ruimte voor tien parkeerplaatsen voor 
haaksparkeren en één parkeerplaats voor langsparkeren, daarmee in totaal 11 extra parkeerplaatsen. Hiermee 
wordt de huidige - van ruim voldoende omvang zijnde - parkeercapaciteit gehandhaafd. In de praktijk komen 
veel werknemers van het bedrijf uit de directe omgeving en komen daarom veelal per fiets naar het 
bedrijfsperceel.
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Figuur 4.2: beoogde situatie Haarhuis Generatoren, parkeren bij letter 'D' (bron: NK Bouwbegeleiding)

Het erf nabij de bedrijfswoning biedt daarnaast voldoende mogelijkheden om te parkeren voor de bewoners, 
waardoor er op eigen terrein geparkeerd kan worden. 

Voor de aspecten 'verkeer' en 'parkeren' is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

  bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo       33



34      bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo



Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

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

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

Inleidende regels 

Begrippen (Artikel 1) 
In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze worden 
opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die 
gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 

Wijze van meten (Artikel 2) 
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt 
verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een 
lijn moet worden aangehouden.

Bestemmingsregels 

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

bestemmingsomschrijving: 

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

bouwregels: 

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

afwijken van de bouwregels: 

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

specifieke gebruiksregels: 

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

afwijken van de gebruiksregels: 

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

Algemene regels 

Anti-dubbeltelbepaling (Artikel 6) 

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

Algemene bouwregels (Artikel 7) 

Deze bepaling bevat regels met betrekking tot het bouwen ten opzichte van de bestemming 'Verkeer'. De afstand 
tot wegen is hierin nader bepaald; 

Algemene gebruiksregels (Artikel 8) 

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

Algemene afwijkingsregels (Artikel 9) 

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

Overige regels (Artikel 10) 

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

Overgangs- en slotregels 

Overgangsrecht (Artikel 11) 

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

Slotregel (Artikel 12) 

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

5.3  Verantwoording bestemmingskeuze
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2010'. voor de locatie Rossumerstraat 19a in Agelo geldt in dat bestemmingsplan de bestemming 
'Bedrijf - Voormalig agrarisch'. Deze bestemming is daarom ook in dit bestemmingsplan overgenomen. 
Onderstaande tekst is daarom deels uit het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' afkomstig. 

Agrarisch - 1 (Artikel 3)

De gronden binnen de bestemming 'Agrarisch - 1' hebben als hoofdfunctie de uitoefening van de agrarische 
functie. Hier worden mogelijkheden geboden voor de voortzetting van de landbouwfunctie op 
bedrijfseconomische grondslag. De bescherming van het landschap is nevengeschikt aan het agrarisch gebruik. 
Voor een aantal werkzaamheden is een vergunningenstelsel opgenomen om structurele veranderingen op het 
landschap te voorkomen dan wel structurele ingrepen in het landschap af te kunnen wegen.

Bedrijf - Voormalig agrarisch (Artikel 4)

De bestemming ‘Bedrijf - Voormalig agrarisch’ is een bestemming ten behoeve van nieuwe bedrijvigheid in 
voormalige agrarische bebouwing, die aansluiting vindt bij het VAB-beleid. Het voorliggende plan betreft een 
verplaatsing van de bedrijfswoning. De oppervlakte van de bedrijfsgebouwen wordt daarnaast vastgelegd door 
middel van een maximum. Door het bestemmingsvlak qua vorm aan te passen kan de woning op de 
overeengekomen locatie gesitueerd worden. 

Om te voorkomen dat een extra woning wordt gebouwd is in de regels een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen dat de bestaande bedrijfswoning (19a) wordt gesloopt op het moment dat de nieuwe woning wordt 
betrokken. Daarnaast is opgenomen dat het erfinrichtingsplan uitgevoerd dient te worden en in stand te worden 
gehouden. Binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voor de nieuwe bedrijfswoning 
dient het erfinrichtingsplan te zijn afgerond. 

Waarde - Landschap (Artikel 5)

Door middel van de dubbelbestemming ‘Waarde - Landschap’ worden de waardevolle landschapselementen 
beschermd. 

De houtwallen, houtsingels en bosjes ouder dan 60 jaar, staan op de verbeelding aangegeven. Uit het 
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landschapsontwikkelingsplan is gebleken dat deze elementen zodanig waardevol zijn dat ze een specifieke 
bescherming krijgen. Het verwijderen van deze landschapselementen wordt niet mogelijk gemaakt, uitgezonderd 
vanuit het beheer van deze landschapselementen.

Aanvullende regels parkeren

Artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening bevat de mogelijkheid om zogenaamde wetsinterpreterende 
regels' op te nemen in het bestemmingsplan. Concreet betekent dit dat ten behoeve van 'een goede ruimtelijke 
ordening' in een bestemmingsplan regels kunnen worden opgenomen, waarvan de uitleg bij de uitoefening van 
een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Op basis hiervan is het 
mogelijk om in het bestemmingsplan een regeling voor parkeren op te nemen. 

In dit geval vormt de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' de basis voor de in dit plan 
opgenomen regeling voor parkeren waarbij voor de regels zelf de voormalige bepalingen van de 
bouwverordening zijn gebruikt. Het voortborduren op de bepalingen van de bouwverordening heeft als voordeel 
dat hierover veel jurisprudentie is. De opvattingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
zijn bekend. Toegevoegd is het gebruik. De eisen voor het parkeren gelden dus niet alleen meer voor bouwen. 
Bij een gebruiksverandering moet er ook sprake zijn van voldoende parkeerruimte.

Parkeren op eigen erf

Elke initiatiefnemer van een plan is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van zijn eigen 
parkeervoorzieningen. Een nieuw initiatief (uitbreiding, nieuwbouw of functiewijziging) mag geen 
onaanvaardbare problemen veroorzaken in de omgeving. Dit betekent dat in beginsel de parkeerbehoefte op 
eigen erf (de bij het bouwwerk behorende en daartoe bestemde gronden, voor de uitleg van het begrip 'erf' 
wordt aangesloten bij de definitie uit het Besluit omgevingsrecht) moet worden gerealiseerd. Aanvragers van 
een omgevingsvergunning zullen bij de aanvraag moeten aantonen hoeveel parkeerplaatsen er op eigen erf 
worden gerealiseerd. Indien er op het eigen erf onvoldoende parkeerruimte is en initiatiefnemer gebruik wil 
maken van één van de afwijkingsmogelijkheden, zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat op een andere 
wijze in de parkeerruimte wordt voorzien.

Bepalen parkeerbehoefte

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte vormen de gemeentelijke parkeernormen, de rekensystematiek 
definities, uitgangspunten en de afmetingen van de parkeerplaatsen in de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen 
en Parkeren 2018' de leidraad. Het betreffen de gemeentelijke normen die gelden op het moment van 
besluitvorming van een aanvraag om een omgevingsvergunning. 

Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen wordt aan het eind van de berekening afgerond naar boven. 
Reden hiervoor is dat bij afronding naar beneden het aantal aan te leggen parkeerplaatsen niet overeenkomt 
met de totale parkeerbehoefte.

In de parkeerregeling is een zogenoemde 'dynamische verwijzing' naar het gemeentelijk beleid opgenomen. Als 
de beleidsinzichten met betrekking tot parkeren gedurende de looptijd van het bestemmingsplan wijzigen en dit 
in het parkeerbeleid wordt vastgesteld, kan er in het vervolg bij aanvragen om omgevingsvergunning voor 
bouwen en/of gebruikswijziging aan dit nieuwe beleid worden getoetst (ABRvS 9 september 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2837). Daardoor hoeven de bestemmingsplannen niet te worden herzien als het gemeentelijk 
beleid wijzigt.

In deze beleidsregels is nader uitgewerkt wat de parkeerbehoefte bij een bepaald gebruik is (de parkeernormen) 
en (als de extra parkeerbehoefte niet op eigen erf kan worden gerealiseerd) onder welke voorwaarden er een 
omgevingsvergunning voor het strijdig gebruik van het bestemmingsplan, de zogenoemde binnenplanse 
afwijking, kan worden verleend.

Afmetingen parkeerplaatsen

Voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen moet uit worden gegaan van standaardmaten. Zo geldt er 
een andere afmeting voor parkeren in de lengterichting van de weg dan voor parkeren in dwarsrichting van de 
weg. Zie bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' voor de afmetingen van 
parkeergelegenheden. Indien tijdens de planperiode deze beleidsnotitie wordt gewijzigd, wordt verwezen naar 
het nieuwe beleid.

Er dient sprake te zijn van bruikbare parkeerplaatsen. Dit betekent dat de ruimte om de parkeerplaats te kunnen 
bereiken wel reëel moet zijn en dat de afstanden tussen parkeerplaatsen onderling en tussen parkeerplaatsen 
en gebouwen voldoende moet zijn om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de parkeerplaatsen. Bij 
publieke voorzieningen geldt dat voldoende parkeerplaatsen voor minder valide gebruikers moeten worden 
aangelegd. Het betreft hier de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

In het Besluit ruimtelijke ordening staat opgenomen dat de toelichting op een bestemmingsplan inzichten biedt 
over de uitvoerbaarheid van het plan. Het gaat daarbij om de economische en de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van een plan. In de volgende paragrafen wordt op deze onderwerpen ingegaan.

6.1  Economische uitvoerbaarheid
Bij voorliggend plan wordt een bestaand bedrijfsperceel gewijzigd, zodat de bedrijfswoning enkele meters buiten 
het bestaande bestemmingsvlak gebouwd kan worden. Daarnaast om extra opslagruimte binnen het bestaande 
bedrijfsvlak te realiseren. Met de uitvoering van het plan zijn geen gemeentelijke middelen gemoeid. Het is aan 
het ter plaatse gevestigde bedrijf om het perceel voor eigen rekening en risico in te richten en gebruiken. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Vooroverleg

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

Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft een lijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen en projectbesluiten van 
lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Het onderhavige plan valt binnen de in de lijst genoemde 
categorieën, waardoor geen vooroverleg nodig is.

Rijksdiensten
Op 1 januari 2012 is de Vrom-Inspectie samengevoegd met de Inspectie V&W tot de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtbeleid geen adviserende en coördinerende rol meer met 
betrekking tot de advisering over gemeentelijke ruimtelijke plannen. Dit betekent onder meer dat geen plannen 
voor vooroverleg naar de ILT gestuurd hoeven te worden. Omdat de coördinatierol vervalt, reageren andere 
rijksdiensten (Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) afzonderlijk.

Rijkswaterstaat
Bij brief van 10 februari 2012 heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat zij tijdig betrokken wenst te worden bij 
plannen die betrekking hebben op de drie netwerken die bij Rijkswaterstaat in beheer zijn: het hoofdwegennet, 
het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. Aangezien geen van de belangen van Rijkswaterstaat in het 
plan betrokken zijn, is vooroverleg met deze dienst niet vereist.

Defensie
Bij brief van 16 februari 2012 wordt aangegeven dat binnen het Ministerie van Defensie de behartiging van 
ruimtelijke belangen wordt uitgevoerd door de Dienst Vastgoed Defensie. Het gaat hierbij om militaire terreinen 
(direct ruimtebeslag), het beheer van diverse zoneringen, brandstofleidingen, verstoringsgebieden, 
laagvliegroutes en -gebieden (indirect ruimtebeslag). De belangen die door het Ministerie van Defensie worden 
bewaakt, spelen in het voorliggend plan geen rol. Vooroverleg met de Dienst Vastgoed Defensie (Directie noord) 
is niet vereist.

Economische Zaken en Klimaat
Bij brief van 6 maart 2012 wordt aangegeven dat gemeentelijke bestemmingsplannen die een relatie hebben 
met rijksinpassingsplannen op het terrein van energie-infrastructuur gemeld moeten worden bij het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. Het onderhavige bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de 
energie-infrastructuur, waardoor vooroverleg met dit ministerie niet vereist is.

Waterschap Vechtstromen
Op 7 augustus 2020 is een digitale watertoets uitgevoerd. De conclusie van die digitale toets is dat het plan geen 
invloed heeft op de waterhuishouding. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte 
procedure van toepassing is. Het waterschap Vechtstromen heeft geen bezwaren tegen deze ontwikkeling. 
Hiermee is voldaan aan het verplichte vooroverleg. 
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6.2.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 7 oktober 2016 voor een periode van zes weken ter inzage 
gelegen. Een kennisgeving hiervan is gepubliceerd in de Staatscourant en Dinkellandvisie. Binnen deze periode 
kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn 
van de terinzagelegging is één zienswijze binnengekomen. Naar aanleiding van de zienswijze zijn aanpassingen 
verricht aan onderhavig plan. 

Voor een samenvatting van de zienswijzen en de gemeentelijke beantwoording hierop wordt verwezen naar de 
reactienota zoals opgenomen in Bijlage 10 bij deze toelichting.

40      bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo



Bijlagen
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Bijlage 1  KGO-rapportage 
Rossumerstraat 19a Agelo
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1. Aanleiding
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Aan de Rossumerstraat in Agelo is Haarhuis generatoren gevestigd. 
Het bedrijf verhuurt, verkoopt, reviseert, onderhoudt en adviseert 
al meer dan 25 jaar op het gebied van stroomvoorzieningen of de 
toebehoren. Al jarenlang levert Haarhuis aggregaten, loadbanks, 
verdeelkasten, kabels en verlichting voor de meest uiteenlopende 
doelgroepen. Men heeft door de jaren heen reeds duizenden projecten 
met succes afgerond. Onder meer verzorgt Haarhuis stroom in het 
geval van calamiteiten en voorziet Haarhuis stroom in het geval van 
evenementen.

Naast bovengenoemde ontwerpt Haarhuis aggregaten en bouwen 
deze vervolgens met eigen personeel. Daarmee kan Haarhuis de meest 
specifieke wens en klant bedienen. Door de sterke groei in de jaren is 
het bedrijf te groot geworden voor de huidige locatie. Om die reden 
is er grond gekocht op het bedrijventerrein van Ootmarsum. Haarhuis 
werkt aan een gefaseerde verplaatsing van het bedrijf waardoor het de 
eerste jaren nog actief zal zijn aan de Rossumerstraat. 

Haarhuis generatoren wil aan de Rossumerstraat een 
bestemmingsplanwijziging doorlopen voor een juiste planologische 
situatie evenals de verplaatsing van een bedrijfswoning. De verplaatsing 
van de woning heeft tot gevolg dat er sprake is van een verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit onder meer omdat een belangrijke houtwal 
kan worden versterkt.  

Om medewerking te kunnen verlenen eist de gemeente Dinkelland een 
landschappelijke inpassing met daarbij een ruimtelijk kwaliteitsplan. 
In dit document wordt daarom een landschappelijke inpassing 
uiteengezet door middel van een ruimtelijk kwaliteitsplan. Er wordt een 

beschrijving gegeven van het plangebied, het omliggende landschap 
en het erf. Daarna worden het beleid en de uitgangspunten van de 
actoren in beeld gebracht. Dit vormt de basis voor de beschrijving van 
de nieuwe situatie, inclusief de landschappelijke inpassing dat voldoet 
aan het beleid opgesteld door de gemeente Dinkelland.
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Locatie plangebied (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)

Locatie plangebied (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)
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Het plangebied ligt in een landschap dat is opgebouwd door 
dekzandvlakten met minimale hoogteverschillen. Het gebied is 
ontstaan tijdens de laatste ijstijd waarbij minimale hoogteverschillen 
aanvankelijk aanwezig waren, maar waar veel verschillen verdwenen 
zijn door zandverstuivingen. Daarnaast zijn veel hoogteverschillen 
verdwenen door de grootschalige ontginning van de heide en de 
moderne landbouw. Het plangebied ligt in een landschap dat geen 
hoogteverschillen kent.

Overgang heideontginningslandschap naar matenlandschap
Het plangebied ligt in het matenlandschap dat richting het westen 
overgaat naar het jong heideontginningslandschap. De namen rondom 
het plangebied verraden de vroegere situatie: er worden begrippen 
gebruikt als “Steenmaten”, maar ook de “Voortmaten”. Namen die het 
vroegere gebruik en landschap aanduiden. Het matenlandschap is oud 
net als de erven die erin gelegen zijn. De meeste erven kwamen al 
voor rond 1900, wat ook geldt voor de locatie van Haarhuis aggregaten. 

Het landschap
Het landschap rondom het plangebied heeft altijd een kleinschalig 
karakter gehad. Het plangebied ligt in het matenlandschap. Onder 
andere de schaalvergroting in de landbouw heeft ervoor gezorgd dat 
veel houtsingels en/of houtwallen verdwenen zijn. Het landschap is 
daardoor onherstelbaar beschadigd geraakt. De elementen die nog 
in het landschap liggen zijn relicten die daardoor nog zorgen voor de 
herkenning van het landschap. 

Nieuwe elementen
De relicten van de voormalige houtwallen/houtsingels vormen de 
herkenning van het gebied. De grootschaligheid is zodanig toegenomen 

dat er gekozen moet worden om de dragers van het gebied 
(bestaande relicten) te versterken. Nieuwe aanleg is wenselijk, maar 
niet realistisch. De uitbreiding van het bedrijf heeft geen invloed op de 
bestaande relicten. De verplaatsing van de woning daarentegen wel; 
door de verplaatsing ontstaat de kans om de houtwal te versterken. 
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Verandering landschap rondom plangebied rond 1910, 1935 en 1955. (Bron: topotijdreis.nl)
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Erfopzet
Het erf is gelegen aan de Rossumerstraat. Het erf staat reeds op 
topografische kaarten van 1900 weergegeven. Vanaf 1940 is er een 
ontwikkeling op het toenmalig agrarische erf waar te nemen. Vanaf 
1970 heeft het erf langzaam zijn vorm aangenomen zoals het huidige 
beeld dat laat zien. Het erf bestaat uit de voormalige boerderij (A), 
enkele schuren (B), een extra woning (C), een parkeervoorziening (D) en 
bestaande houtopstanden (E). De opstelling geeft het karakteristieke 
beeld van een erf weer; de boerderij ligt redelijk dicht op de weg, de 
schuren erachter.
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Locatie plangebied (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)
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3.1 Omgevingsvisie Overijssel

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

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

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

Landschappen, NNN-gebieden (natuurnetwerk Nederland) en de 
EHS zijn voorbeelden van generieke beleidskeuzes. Daarnaast zijn 
er gebiedsspecifieke beleidskeuzes. De beleidskeuzes hebben 
geen invloed op de voorgenomen ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectieven:
In de visie zijn drie ontwikkelingsperspectieven voor de groene 
omgeving en drie voor de stedelijke omgeving. Deze perspectieven 
schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van 
functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend 
zijn.  Het plangebied is aangemerkt als “Wonen en werken in 
het kleinschalige mixlandschap”. De ambitie voortbouwen aan de 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen 
staat voorop. De kwaliteitsambities zijn een zichtbaar en leefbaar 
mooi landschap, sterke ruimtelijke identiteit en een continu en 
beleefbaar watersysteem. Het ontwikkelingsperspectief richt zich 
op het in harmonie met elkaar laten ontwikkelen van diverse functies 
in het buitengebied. Aan de ene kant de agrarische sector aan de 
andere kant natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. In dit 
ontwikkelingsperspectief liggen plekken waar de ontwikkelruimte 
van agrarische erven beperkt is. Binnen dit ontwikkelingsperspectief 
kunnen nieuwe functies een plek krijgen op bestaande vrijkomende 
erven. De gebruiker dient zijn erf zo vorm te geven dat het landschap, 
dan wel de herkenning daarvan, behouden blijft of wordt versterkt.

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

Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is aanvankelijk ontstaan zonder toedoen van de 
mens door onder andere invloeden van abiotische processen als 
de ijstijden, de wind en water. Het plangebied is gelegen in een 
gebied dat is omschreven als dekzandvlakte en -ruggen. In de jaren 
zijn de hoogteverschillen onder andere door zandverstuivingen, de 
ontginning en de ontwikkeling in de landbouw nagenoeg verdwenen. 
Er zijn daarom geen hoogteverschillen (meer) waarneembaar. 

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden 
ontstaat er een (agrarisch) cultuurlandschap. Het plangebied 
ligt in het matenlandschap met de overgang naar het jonge 
heideontginningslandschap. Het is een kleinschalig landschap langs 
beken en in laagten met veel variatie in ruimtelijke opbouw. Het was 
een coulisselandschap door de aanwezigheid van het vele hakhout 
in singels of houtwallen. Er was sprake van open kamers met hier 
en daar een broekbos op de nattere plekken. Het matenlandschap 
stond in functionele verbinding met het essenlandschap. De essen 
waren droog en onder meer geschikt voor granen. De maten waren 
juist ideaal voor graslanden. Aanvankelijk was het landschap zeer 

fijnmazig. Tijdens het ontstaan heeft men nooit nagedacht over de 
schoonheid van het landschap. Nu waarderen wij juist de ingrepen 
die destijds plaats hebben gevonden. Het landschap was ooit een 
bolwerk van houtsingels en houtwallen. Nu zijn slechts relicten over. 
Zij vormen de belangrijke dragers van het gebied en daarmee ook 
de herkenning ervan. Het opzetten van een kleinschalig landschap 
is niet realistisch. Een nieuw plan moet waar mogelijk voorzien in 
het versterken of behouden van de dragers van het gebied.

De voorgenomen ontwikkeling is mogelijk indien rekening wordt 
gehouden met het bestaande landschap, specifiek de aanwezige 
dragers (relicten). Waar mogelijk dienen deze versterkt te worden.

Laag van de beleving
Het plangebied is omschreven als donkerte. De donkere gebieden 
zijn veelal de buitengebieden van onder andere Overijssel. Waar 
elders dorpen, autowegen, kassengebieden en attractieparken 
zorgen voor licht, is het buitengebied een plek waar men nog de 
sterrenhemel kan waarnemen. De ambitie is om donkere plekken 
te behouden en waar mogelijk nog donkerder te maken. De 
ontwikkeling van de uitbreiding zal rekening moeten houden met 
deze ambitie.

3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO)
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijk de uit-
werking van de omgevingsvisie opgepakt. Bij elke ontwikkeling dient 
de aantasting van de landschappelijke en ecologische waarden gecom-
penseerd te worden. Bij een grootschalige ontwikkeling dient men 
naast een basisinspanning en een extra investering aan te bieden. 
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Links: Natuurlijke laag; het plangebied ligt in een gebied aangeduid als “dekzandvlakte en ruggen”. Midden: Laag van Cultuurlandschap; plangebied is omschreven als “heideontginning/matenlandschap”. 
Rechts: de laag van de beleving: het plangebied is omschreven als “donkerte”. (Bron: overijssel.tercera.nl)
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Men onderscheidt een aantal stappen:

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

In dat proces wordt er, net als bij de omgevingsvisie gekeken naar vier 
lagen. De kwaliteitsimpuls moet een bijdrage leveren aan de herken-
ning van het landschap. In dit geval moet de herkenning behouden 
blijven en kunnen de dragers van het gebied versterkt worden. Het 
plangebied ligt in het matenlandschap.  

Het volgende uit het KGO is van toepassing op de uitbreiding van het 
bouwblok:

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

Om de bijdrage KGO te bepalen is er een berekening opgesteld. Er 
is in dit geval geen sprake van een waardevermeerdering door uit-
breiding. De KGO heeft daarom betrekking op de uitbreiding van de 
maximaal toegestane oppervlakte aan bedrijfsbebouwing. Er is een 
berekening opgesteld door Ad Fontem Juridisch Bouwadvies B.V. Deze 
berekening komt uit op € 7.092,-. (zie fragment op rechterpagina). De 
volledige berekening en de daarbij behorende onderbouwing is als 
bijlage van het bestemmingsplan opgenomen dat eveneens door Ad 
Fontem is opgesteld. Van het genoemde bedrag mogen de advieskos-
ten (tot 10% van de investering) en de kosten van het kwaliteitsteam 
afgetrokken worden. De benodigde investering bedraagt daarom € 
6.132,80.
 
In hoofdstuk 5 wordt gespecificeerd waar de investering wordt inge-
zet.

3.3 Casco benadering Noordoost Twente

De gemeente Dinkelland hanteert, vooral ter bescherming van het be-
staande landschap, het casco beleid. Door het casco beleid is het mo-
gelijk om via een kaart te achterhalen of een ontwikkeling wel of niet 
in strijd is met elementen welke tot de casco behoren. Elementen als 
onderdeel uitmakend van de casco zijn in principe niet te verwijderen. 
De uitbreiding van het bedrijf houdt rekening met het casco beleid. De 
bestaande cascolijn ten zuidwesten van het bedrijf wordt versterkt / 
hersteld. 
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Fragment van de Cascokaart behorende bij de Casco benadering NOT. (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl). Rechts: berekening KGO (Bron: Ad Fontem Juridisch Bouwadvies B.V.)

Situatie uitbreidingen A/B/E/F/L in relatie met onderstaande KGO Berekening (Bron: NK Bouwbegeleiding)

project

omschrijving

Haarhuis

datum

schaal

gewijzigd

:

:

:

:

: blad  :

opdrachtgever : get. :rev. :

NK Bouwbegeleiding BV  Rijssensestraat 56  7642 NL Wierden  T 0547-384885   F 0547-385965   E info@nkbouwbegeleiding.nl
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E
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Renvooi

- omzetten naar bouwwerk en handhaven voor permanent gebruik
- overkapte buitenopslag
- nieuwe parkeerplaatsen
- overkapte buitenopslag handhaven voor permanent gebruik
- omzetten naar bouwwerk en handhaven voor permanent gebruik
- bestaande luifels handhaven voor permanent gebruik

aanduiding toekomstige bedrijfsperceel
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terreininrichting

09-04-2020

1:500 / A3

18-08-2020

100c

RtV

Terrein Haarhuis
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Voor de beoogde ontwikkeling zijn een aantal uitgangspunten

Uitgangspunten opdrachtgever:

- Het uitbreiden van de bestaande bouwmogelijkheden binnen de   
  bestaande bestemming.

Uitgangspunten gemeente Dinkelland:

- Het landschappelijk inpassen van de beoogde uitbreiding.
- Ontwikkeling conform Gebiedskenmerken en het Casco beleid.
- Ontwikkeling conform KGO beleid.

Uitgangspunten provincie Overijssel:

- Ontwikkeling conform Omgevingsvisie en Omgevingsverordening   
  Overijssel.
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Het grootste gedeelte van Haarhuis generatoren blijft ongewijzigd. 
De belangrijkste verandering betreft het verplaatsen van de 
bedrijfswoning (S). Door de nieuwe locatie (B) kan de bestaande 
houtwal (Q) versterkt worden (R). Het element is een belangrijke 
drager in het landschap en wordt enkel doorsneden door de toegang 
van het erf (H). De totale lengte voor herstel bedraagt 35 meter. 
De breedte van de houtwal is 6 meter. Bestaande bomen blijven 
behouden. Bij het verlengen van de aarden wal dient rekening 
gehouden te worden met de bestaande bomen. Ter plaatse van een 
bestaande houtopstand kan niet meer dan 10 centimeter grond op 
worden gebracht. 

Daar waar geen beplanting staat wordt de wal maximaal 50 
centimeter hoog. De aarden wal wordt beplant met inheems 
bosplantsoen in de maat 80-100. Totaal worden er 150 stuks 
aangeplant. De gemiddelde plantafstand bedraagt 1 meter in een 
driehoeksverband. Het soortgebruik bestaat uit hazelaar, zomereik, 
hulst, lijsterbes en vuilboom in een gelijke verhouding. Omdat de 
houtwal binnen 10 meter van de wijziging van de bestemming ligt, 
kan dit niet worden gezien als extra kwaliteitsimpuls. Het betreft 
daarom een basisinspanning. 

Aan de voorzijde van het erf heeft de ondernemer in het kader van 
de nieuwe bestemming reeds een fruitboomgaard aangeplant om 
bij te dragen aan de landschappelijke inpassing. De boomgaard 
bestaat uit circa 60 fruitbomen. De kosten voor de aanplant per 
boom bedragen circa € 50,-. Totaal bedragen de kosten € 3000,-
. Ter aanvulling worden er nog 8 fruitbomen aangeplant om de 

fruitboomgaard aan te vullen. Daarvoor dienen 8 bomen in de maat 
8-10 (omtrek in centimeters) aangeplant te worden. Deze investering 
bedraagt € 50,- per boom (totaal € 400,-).

Daarnaast gaat de ondernemer gekloofde eikenpalen plaatsen als 
rastervoorziening (M/N/O). Het aanbrengen van de rasters met een 
totale lengte van 369 meter brengt een volgende kostenpost met 
zich mee:

Verwijderen bestaande raster   € 565,-
Het leveren van gekloofde palen (75 stuks) € 655,-
Het leveren van toebehoren (draad, etc.)  € 250,-
Het plaatsen van het raster     € 1335,-

De totale kosten voor het plaatsen van een raster bedraagt € 2.805,-.

Door de kosten van de fruitboomgaard, de knotbomen en het raster 
bij elkaar op te tellen volgt het totaal van € 6.205,-. Daarmee voldoet 
het plan aan de gevraagde investering en daarmee aan het gestelde 
beleid. De ondernemer investeert tenminste € 6.135,-.



    

 -  21

Fragment uit algeheel plan, niet op schaal. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving) www.hanninkadvies.nl

www.ad-fontem.nl

Project:
Naam:
Adres:
Postcode:

Status:
Aantal pag.:
Formaat:
Noord:

Getekend:
Datum:
Gecontroleerd:
Schaal:

KGO
Haarhuis generatoren
Rossummerstraat 19 
7636 PK Agelo

DO
1
A3
Kaart is noordgericht

N. Hannink 
15-12-2015 gew. 07-10-2020
NH
1:1000

(bw)

E

C

B

D

F

A
G

J

K

L

H

C

F

F

F

F F

F

F

Q

I

I

I

M

N

O

G

P

Q

R

S

I

T

T

U

V

U

A: Bijgebouw.
B: Bouwvlak ten behoeve van nieuw te bouwen woning. 
 Definitieve vormgeving nog niet bekend.
C: Bestaande niet-agrarische bebouwing.
D: Bestaande erfverharding, gedeeltelijk niet in eigendom.
E: Bestaande bebouwing niet behorende tot bedrijf.
F: Bestaande landschapselementen voornamelijk in eigendom 
 van derden. Eventuele versterkingen aan de houtwallen zijn 
 uitgesloten door de deelname aan het subsidietraject groene 
 en blauwe diensten.
G: Recentelijk aangelegde fruitgaard. De fruitgaard wordt 
 uitgebreid in noordelijke richting (P).
H: Toerit naar de bedrijfswoning. 
I: Gronden in (agrarisch) gebruik.
J: Aangeplante knotwilgen.
K: Gegraven poel met ooievaarsnest.
L: Rossumerstraat inclusief bijbehorende bermen en fietspad.
M: Aan te brengen raster á 166 m1.
N: Aan te brengen raster á 100 m1.
O: Aan te brengen raster á 103 m1.
P: Aan te leggen fruitboomgaard met 8 hoogstamfruitbomen in 
 de maat 8-10 (omtrek in centimeters).
Q: Bestaande, te versterken houtwal. Daar waar nog geen 
 beplanting staat wordt een aarden wal aangelegd van 
 maximaal 50 centimeter hoog. 
R: Ter plaatse wordt de bestaande houtwal (Q) volledig hersteld 
 na de sloop van de bestaande bedrijfswoning. Er wordt een 
 aarden wallichaam opgeworpen (hoogte max. 50 cm).  De 
 aarden wal wordt beplant met inheems bosplantsoen in de 
 maat 80-100 (hoogte in centimeters). Totaal worden er 150 
 stuks aangeplant bestaande uit hazelaar, zomereik, hulst, 
 lijsterbes en vuilboom in een gelijke verhouding. De 
 gemiddelde plantafstand bedraagt 1 meter en er wordt 
 aangeplant in een driehoeksverband.
S: Te slopen bedrijfswoning.
T: Uitbreiding/legaliseren bedrijfsbebouwing in het kader van 
 KGO.
U: Parkeren (nieuw). Ter plaatse worden nieuwe parkeerplaatsen 
 aangelegd om daarmee voldoende parkeerplaatsen te 
 hebben.
V: Voliere.
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Berekening KGO-investering 

Bij het bepalen van de hoogte van de KGO-investering wordt uitgegaan van de 

waardevermeerdering als gevolg van de ontwikkelingsplannen. Op basis van de gemeentelijke 

beleidsnota voor KGO resulteert dit in dit geval voor Haarhuis Generatoren (als VAB+ locatie) in 

een waardevermeerdering van 25% van de bouwkosten. Voor het bedrijf geldt dat er geen 

uitbreiding van de oppervlakte bedrijfsperceel plaatsvindt. Er is sprake van een uitbreiding van de 

toegestane oppervlakte aan bedrijfsbebouwing.  

 

Daarnaast is sprake van een verruiming van de gebruiksmogelijkheden, aangezien de toegestane 

oppervlakte voor bedrijfsdoeleinden binnen het VAB+ beleid beperkt is tot 500 m². Door 

toepassing van het KGO-beleid wordt deze norm losgelaten. Hierbij wordt tevens invulling gegeven 

aan de motie van 8 oktober 2013 (agendapunt 12), waarin is aangegeven dat maatwerk van 

toepassing is in gevallen waarin op VAB-locaties gevestigde niet-agrarische bedrijven willen 

uitbreiden en daarbij geen sprake is van afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit en de uitbreiding 

binnen het bestaande bouwvlak plaatsvindt. In onderhavig geval wordt voldaan aan deze 

voorwaarden. De waardevermeerdering van deze verruiming van gebruiksmogelijkheden is nihil. 

Bestaande bouwwerken welke de agrarische functie in het verleden verloren hebben, worden in de 

huidige situatie ingezet ten behoeve van de bedrijfsdoeleinden van Haarhuis Generatoren. De 

waardevermeerdering ten opzichte van de bij recht toegestane opslagfunctie is niet aanwezig.  

 

Onderstaand is e.e.a. in beeld gebracht voor het bedrijfsperceel van Haarhuis Generatoren. De 

volgende bebouwing is aangeduid:  

 

1. Containers: worden verwijderd, twee containers worden omgezet naar bouwwerk; 

2. Bedrijfsbebouwing, nog niet vergund; 

3. Bouwwerk: vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk bij de te realiseren bedrijfswoning; 

4. Vergunde bedrijfsbebouwing  

 

 

 
Figuur 1: vergunde en niet-vergunde bebouwing op het bedrijfsperceel van Haarhuis 



 
Figuur 2: (KGO)-ontwikkelingen Haarhuis Generatoren Agelo (bron: NK Bouwbegeleiding) 

 

Inhoudsmaten 

In casu is de inhoud aan bedrijfsgebouwen welke meegenomen moet worden binnen het KGO-

traject dan ook aangeduid in figuur 2. In figuur 2 zijn de toe te voegen gebouwen met de volgende 

bijbehorende inhoudsmaat weergegeven:  

 

A. Container omvormen naar bouwwerk: 62,5 m3 

B. Overkapte buitenopslag: 474 m3 

E.   Overkapte buitenopslag: 288,5 m3 

F.   Container omvormen naar bouwwerk: 18 m3 

L.   bestaande luifels handhaven voor gebruik: 1521 m3 

 

In totaliteit wordt hiermee 2.364 m3 aan bebouwing toegevoegd. Van belang voor KGO zijn de 

bouwkosten van de bouwwerken. De gemeente Dinkelland beschikt over een richtlijn voor 

berekening van de bouwkosten. Onderstaand is een relevante passage opgenomen:  

 

 



 

 
Figuur 3: relevante passages uit ‘Normenbedragen voor vaststelling bouwkosten 2011’ 

 

Berekening bouwkosten 

In onderhavig geval is voor het grootste deel sprake van overkappingen welke aan drie zijden open 

zijn. De richtlijn geeft geen normbedragen voor dergelijke overkappingen. De overkappingen 

worden benut ten behoeve van stalling van materieel en zodoende wordt aansluiting gezocht bij de 

functie ‘Opslagloodsen (plaatstaal damwandprofiel) – boven 4 m hoogte’, waarvoor bedrag van € 

12,00 per m3 geldt. Hierbij is dus op te merken dat de overkappingen op het bedrijfsperceel van 

Haarhuis aan drie zijden open zijn. Aansluiten bij dit normbedrag wordt dan ook als passend 

beschouwd, aangezien de omschrijving opslagloodsen het meest in de buurt komt (van de functie) 

van de overkappingen en de containers. 

 

Uitgaande van de bovenstaande inhoudsmaten en normbedragen betreffen de bouwkosten in totaal 

2.364 m3 x € 12,00 = € 28.368,00. Hiervan moet dus 25% van de bouwkosten opgevoerd worden 

als bruto waardestijging op het betreffende bedrijfsperceel voor Haarhuis Generatoren, te weten € 

28.368,00 x 0,25 = € 7.092,00.  

 

Waardevermindering als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan, zoals bijvoorbeeld de 

omzetting van agrarische grond naar bos en natuur of landschap, mag worden meegenomen in de 

berekening. In dit geval is hiervoor niet gekozen.  

 

In zijn totaliteit ondergaan de percelen van Haarhuis Generatoren als gevolg van de realisatie van 

de plannen dus een waardestijging van € 7.092,00. Dit is de netto waardestijging van het 

bedrijfsperceel van Haarhuis Generatoren en staat gelijk aan de bruto KGO-investering.  

 



Met betrekking tot de bruto KGO-investering is een aftrekpost van toepassing. Daarbij mogen ten 

aanzien van deze vereiste kwaliteitsimpuls KGO bijdrage ook reële, werkelijke kosten voor het 

opstellen van het KGO-plan (tot een percentage van 10% van het berekende KGO bedrag) en 

kosten kwaliteitsteam worden afgetrokken van deze investering. Na vermindering van deze kosten 

komt de netto KGO-investering voor Haarhuis Generatoren op een bedrag van € 6.132,80. 

 

Bovenstaande is in onderstaand schema weergegeven. 

 

Uitbreiding binnen bouwvlak: inhoud   bouwkosten  25%  

Uitbreiding A (25% van bouwkosten in m3) 62,5 m3 € 750  €              187,50  

Uitbreiding B (25% van bouwkosten in m3) 474 m3 € 5.688  €           1.422,00  

Uitbreiding E (25% van bouwkosten in m3) 288,5 m3 € 3.462  €              865,50  

Uitbreiding F (25% van bouwkosten in m3) 18 m3 € 216 €                54,00  

Uitbreiding L (25% van bouwkosten in m3) 1.521 m3 € 18.252 €           4.563,00 

 

   Bruto waardestijging percelen Haarhuis generatoren € 7.092,00 

 

 

De netto waardestijging is gelijk aan de Bruto KGO-investering.  

 

Bruto KGO-investering: € 7.092,00 

 

Van het laatst genoemde bedrag mogen tenslotte nog andere kosten in mindering worden 

gebracht, namelijk de kosten die betrekking hebben op de inzet van het Kwaliteitsteam en 

advieskosten. Aftrek van deze posten resulteert in de netto KGO-investering. 

 

 

Aftrekposten: 

       

1. Advieskosten  

(10% v. bruto KGO-investering) =         -/-  €       709,20 

2. Kosten kwaliteitsteam =          -/-  €       250,00 

 

                       - 

      Netto KGO-investering €   6.132,80 
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BESLUIT 
 
Onderwerp 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland hebben het voornemen een 
bestemmingsplan vast te stellen voor Haarhuis Generatoren BV, gelegen aan de 
Rossumerstraat 19A te Agelo. In dit plan worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt (het bouwen van een bedrijfswoning) die mogelijk nadelige gevolgen hebben 
voor het milieu. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan dient een vormvrije 
m.e.r-beoordeling te worden uitgevoerd. 
 
In dit besluit wordt beoordeeld of voor het plan, vanwege het mogelijk maken van 
activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt. 
 
Besluit 
Burgemeesters en wethouders van de gemeente Dinkelland besluiten: 

 Dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1, lid 
1 de Wet ruimtelijke ordening, voor het gewenste project, vanwege het 
ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen 
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 

 
Rechtsmiddelen 
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 
6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, 
tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te breiden besluit 
rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan eenieder te zijner tijd gebruik maken van het 
rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het vaststellen van 
het plan ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Dit besluit wordt niet gepubliceerd. 
 
Ondertekening en verzending 
 
Almelo, 14 december 2020 
namens burgemeester en wethouders van gemeente Dinkelland, 
 
 
 
 
Ir. J.W. Strebus 
Directeur Omgevingsdienst Twente 
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PROCEDURELE ASPECTEN 
 
Gegevens aanvrager 
Op 10 november 2020 hebben wij een aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordelingsplicht 
ontvangen, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), van 
Haarhuis Generatoren BV, gelegen aan de Rossumerstraat 19A te Agelo. In en bij de 
aanmeldingsnotitie zijn een beschrijving en bijlagen gevoegd om belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. 

Projectbeschrijving 
De voorgenomen activiteit heeft betrekking op het bouwen van een nieuwe 
bedrijfswoning. Voor dit project is een Omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking nodig alsmede een Omgevingsvergunning (activiteit bouwen). 

Ontvankelijkheid 
Na ontvangst van de aanmeldingsnotitie is deze getoetst op ontvankelijkheid. 
Gebleken is dat de aanmeldingsnotitie voldoende gegevens bevat om een besluit te 
kunnen nemen. 

In de aanmeldingsnotitie is voldoende informatie gegeven over de te ondernemen 
activiteit en de milieugevolgen die deze activiteit met zich mee zal brengen. Inzicht in 
de omvang van het project wordt verkregen door inzicht in de milieugevolgen. 
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN 
 
Besluit milieueffectrapportage 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer (Wm). Op grond van artikel 7.2 zijn bij algemene maatregel van bestuur 
activiteiten aangewezen die belangrijke gevolgen voor het milieu hebben (m.e.r.-
plichtige activiteiten) en activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd 
gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten). 
 
M.e.r.-plichtige activiteiten zijn met bijbehorende drempelwaarden opgenomen in 
onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). M.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten en bijbehorende drempelwaarden zijn benoemd in 
onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. 
 
Een bestemmingsplan kan op drie manieren in aanmerking komen voor een (vormvrije) 
m.e.r.-beoordeling danwel directe m.e.r.-plicht: 
- Er ontstaat een m.e.r.-plicht indien een passende beoordeling op basis van 

artikel 2.8, lid 1 van de Wet natuurbescherming nodig is; 
- er ontstaat een m.e.r.-plicht voor activiteiten en gevallen benoemd in de 

onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., in die gevallen waar het 
bestemmingsplan is genoemd in kolom 3 (plannen) van deze bijlage én er 
voldaan wordt aan de voorwaarden in kolom 2. Wanneer niet voldaan wordt aan 
de voorwaarden in kolom 2 van onderdeel D van het besluit geldt een m.e.r.-
beoordelingsplicht; 

- Er ontstaat een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht voor activiteiten en gevallen 
benoemd in de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., in die 
gevallen waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten) van deze 
bijlage. Deze beoordelingsplicht geldt ongeacht of er voldaan is aan de 
voorwaarden genoemd in kolom 2 van de bijlage.  

 
Wanneer een bestemmingsplan genoemd wordt in kolom 3 én kolom 4 in de 
onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r., moet worden bepaald of er na 
vaststelling van het plan nog een besluit nodig is om de activiteiten te kunnen 
realiseren. Wanneer dit wel het geval is, is sprake van een kaderstellend plan en dus 
een plan in de zin van kolom 3 van de bijlage van het Besluit mer. Wanneer dit niet het 
geval is, dan is er sprake van een besluit in de zin vaan kolom 4 van de bijlage van het 
Besluit m.e.r. 
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Voorgenomen activiteiten 
Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage 
behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D categorie 11.2; de aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen. 
  
De in kolom 2 genoemde drempelwaarden worden niet overschreden. Het 
bestemmingsplan wordt genoemd in zowel kolom 3 als kolom 4 van onderdeel D, 
categorie 11.2. 
 
Procedure 
Ingevolge artikel 7.19, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag, wanneer het 
zelf initiatiefnemer is van activiteiten waarvan op grond van artikel 7.2 lid 2 onder b van 
die wet moet worden beoordeeld of deze activiteiten nadelige gevolgen hebben voor 
het milieu, in een zo vroeg mogelijk stadium te besluiten of voor de activiteit, gelet op 
de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een milieueffectrapport moet worden 
opgesteld. 
 
Met de wijziging van het Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 is de procedure voor de formele 
m.e.r.-beoordeling en de vormvrije m.e.r.-beoordeling grotendeels gelijkgetrokken. Van 
het besluit met betrekking tot de vormvrije m.e.r.-beoordeling hoeft echter geen 
kennisgeving gedaan te worden. 
 
Bevoegd gezag 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland zijn bevoegd om te 
beslissen op dit verzoek. Zij hebben de bevoegdheid om besluiten op grond van de 
Wet milieubeheer te nemen overgedragen aan Omgevingsdienst Twente. Hieraan ligt 
het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Twente d.d. 20 december 2018 ten grondslag. 
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 
 
Toetsingskader 
Wij hebben getoetst of voor het project een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 
Deze toets is overeenkomstig artikel 7.19, lid 1 jo. 7.17 lid 2 t/m 4 van de Wm 
uitgevoerd op grond van de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn opgenomen criteria. De 
toetsing is hieronder uitgewerkt. 
 
De kenmerken van het project 
Bij de kenmerken van het project zijn de volgende criteria in ogenschouw genomen: 
- de omvang en het ontwerp van het gehele project; 
- de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 
- de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder; 
- het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in 

kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering in 
overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

-  
 
Overwegingen 
De hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de aanmeldnotitie 
met bijlagen. 
 
Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de kenmerken van het project geen 
belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van 
een milieueffectrapport.  
 
De locatie van het project 
Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen: 
- het bestaande grondgebruik; 
- de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van 

de natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 
- het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale aandacht voor de 

typen aangewezen in de m.e.r.-richtlijn. 
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Overwegingen 
De hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de aanmeldnotitie 
met bijlagen. 
 
Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de locatie van het project geen belangrijke 
nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van een 
milieueffectrapport. 
 
De soort en kenmerken van het potentiële effect 
Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect moet in aanmerking worden 
genomen, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria en met 
inachtneming van: 
- de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten; 
- de aard van het effect; 
- het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
- de waarschijnlijkheid van het effect; 
- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het 

effect; 
- de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

projecten; 
- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 
 
Overwegingen 
De hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de aanmeldnotitie 
met bijlagen. 
 
Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de soort en kenmerken van het potentiele 
effect geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het 
opstellen van een milieueffectrapport. 
 
Conclusie 
Op basis van bovengenoemde beoordeling van kenmerken en locatie van het project 
en de kernmerken van het potentiële effect van het project is vastgesteld dat er geen 
sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het opstellen van een 
milieueffectrapportage is niet nodig. 
 



Bijlage 4  Rapport verkennend 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem op een 
terreindeel aan de Rossumerstraat 19 te Agelo door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van een woning. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de 
bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
locatie als onverdacht kan worden beschouwd. De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5740, 
"Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - 
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de 
locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november 2015 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 
2001, 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De 
in het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Rossumerstraat 19, op circa 950 meter ten oosten 
van de bebouwde kom van Agelo. Het centrale punt binnen het te onderzoeken terreindeel 
heeft de RD- coördinaten x = 258.229 en y = 490.529 en is kadastraal bekend als: gemeente 
Denekamp, sectie I, nummers 760 en 415 (ged.). De Rossumerstraat bevindt zich ten westen 
van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
Het te onderzoeken terreindeel, dat zich bevindt ten zuiden van de bestaande bebouwing 
(boerderij) en ten oosten van de bestaande woning, betreft weiland en is derhalve onbebouwd 
en onverhard. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 350 m². 
 
Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie betreft de projectie van het bouwblok (de nieuwbouw van de woning 
met tuin), heeft een oppervlakte van circa 350 m² en is onbebouwd en onverhard en betreft 
weiland. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging 
en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouw van een 
woning. 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is tevens een situatieschets 
opgenomen waarop de boorlocaties van onderhavig bodemonderzoek staan weergegeven. 
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de heer J. 
Klompmaker van Ad Fontem) en bij de gemeente Informatie van de gemeente Dinkelland 
(Noaberkracht). De volgende informatie is verzameld: 
 
- 
- 

De locatie is gelegen in een overwegend agrarisch gebied.  
Door de gemeente is aangegeven dat op de locatie bodemonderzoeken bekend zijn (zie 
verderop in deze paragraaf). 

- Op het te bebouwen terreindeel is nooit sprake geweest van opslagtanks van chemicaliën of 
brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel.  

- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor 
werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 

- Het terreindeel is niet opgehoogd en er hebben voor zover bekend geen dempingen van 
lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie.  
- Er zijn op de locatie aan de Rossumerstraat 19 enkele bodemonderzoeken verricht in het 

verleden. Deze worden hiernavolgend kort besproken: 
Terra Agribusiness, Verkennend bodemonderzoek Rossumerstraat 19 te Agelo, met 
projectnummer 2010-012, d.d. 10-5-2010 
In het verkennend bodemonderzoek van Terra Agribusiness zijn 4 deellocaties onderzocht: 
een onverdachte locatie en drie verdachte deellocaties (de dieseltank, de olieopslag en de 
werkplaats). Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat op de onverdachte deellocatie 
(waarvan boring 5 deel uitmaakt van de onderhavige onderzoekslocatie, zie situatietekening 
bijlage I) minerale olie is aangetroffen in de grond in gehaltes boven de streef- en de 
tussenwaarden. In het grondwater is een matig verhoogd kopergehalte aangetoond.  
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Ter plekke van de verdachte deellocaties werd ter plaatse van de olieopslag een sterk 
verhoogd minerale oliegehalte aangetroffen in de bovengrond. Ter plekke van de overige 
verdachte deellocaties (de bovengrondse dieseltank en de werkplaats) werden geen 
verhoogde gehaltes aangetoond.  
Terra Agribusiness, Nader bodemonderzoek Rossumerstraat 19 te Agelo, met 
projectnummer 2010-012/1, d.d. 22-3-2011 
Uit het nader onderzoek naar de sterke minerale olieverontreiniging bij de olieopslag, bleek 
dat er circa 9 m³ met olie verontreinigde grond aanwezig is. De locatie van de olieopslag 
bevindt zich op ruime afstand van de onderhavige onderzoekslocatie, waardoor hiervan 
geen negatieve invloed wordt verwacht op de bodemkwaliteit van onderhavige 
onderzoekslocatie. 

 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 29.5 meter boven NAP. 
- De locatie is direct ten zuidoosten van de stuwwal Ootmarsum gelegen. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort 

tot de formatie van Twente. De deklaag is ter plaatse zeer dun. Onder deze deklaag bevindt 
zich een tertiaire kleilaag. Het doorlatend vermogen is eveneens gering. 

- De grondwaterspiegel bevindt zich ruim 1.0 meter onder het maaiveld. Het grondwater 
stroomt in oost-zuidoostelijke richting met een verhang van ongeveer 8 m/km onder invloed 
van afstroming vanaf de stuwwal. 

- In de directe omgeving bevindt zich geen waterwingebied of enig oppervlaktewater van 
betekenis, dat van invloed zou kunnen zijn op de lokale grondwaterstand of de stromings-
richting van het grondwater 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet op de locatie gaat uit van NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie 
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond”.  
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de 
locatie, kunnen geen specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen. Elders op de 
locatie bevindt zich een olieopslag. De locatie van de olieopslag bevindt zich op ruime afstand 
van de onderhavige onderzoekslocatie, waardoor hiervan geen negatieve invloed wordt 
verwacht op de bodemkwaliteit van onderhavige onderzoekslocatie. De hypothese 
"onverdachte locatie" uit NEN 5740 wordt derhalve voor de onderzoekslocatie gebruikt. Deze 
hypothese gaat ervan uit dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden 
gemeten.  
 
In de norm NEN 5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een 
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De 
gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de 
bodemkwaliteit ten behoeve van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of 
eigendomsoverdracht. 
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking 
tot asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Door de veldwerker, 
die een cursus asbestherkenning heeft gevolgd, zal tijdens het veldwerk zintuiglijk aandacht 
besteed worden aan de aanwezigheid van asbest op en in de bodem. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als 

de zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 
tot 100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 
mg/kg droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke 
achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden. 
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3.2 Veldwerkzaamheden 

 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit 
NEN 5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en 
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terreindeel van circa 350 m² worden in totaal 4 boringen verricht, waarvan 2 tot 0.50 
meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor het meten van het 
grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één diepe boring 
overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis.  
 
In verband met het feit dat reeds eerder bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op de locatie 
worden de boringen gecodeerd als 101 tot en met 104. 
 
De boringen worden over het te onderzoeken terreindeel verdeeld. Van elke boring wordt de 
samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt 
tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken zoals 
afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

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

Monster Chemisch analysepakket 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

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

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

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

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

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de 
metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats. 
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3.4 Toetsing analyses 

 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid 
en/of het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een 
verkennend onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden 
is in principe een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde 
meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt 
van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor 
de achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen 
van de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
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4 Resultaten 
 

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

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in november 2015 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De 
veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer 
K44441/06).  
 
Er zijn op 12 november 2015 in totaal 4 boringen verricht met behulp van een Edelmanboor. 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I.  
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt weer te geven: 
vanaf het maaiveld is circa 2.6 meter minus maaiveld (m-mv) matig fijn zand opgeboord dat in 
de bovengrond zwak siltig en zwak humeus is. Plaatselijk komt in de ondergrond (van 0.6 tot 
0.9 m-mv) zeer fijn, matig siltig, matig leemhoudend zand voor. Van 2.6 m-mv tot einde 
boordiepte (2.65 m - mv) is grijsbeige, fijn grind opgeboord. De boring is gestaakt op de 
grindlaag. In de ondergrond zijn oer- en/of roesthoudende lagen opgeboord. Er zijn plaatselijk 
bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Er zijn door de 
veldwerker zowel op het maaiveld als in de boringen geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. 
 
Ten tijde van het veldwerk bleek ter plekke van boring 103 een puinlaagje aanwezig te zijn. 
Hierin is visueel geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

101 0 - 0.60 Sporen baksteen 

102 0 
0 - 0.10 

0.10 - 0.80 

Erf 
Sporen puin 
Sporen baksteen 

103 0 - 0.05 
0.05 - 0.30 
0.30 - 1.10 

Puin 
Zwak grindig 
Sporen baksteen 

104 0 - 0.30 
0.60 - 0.75 

Sporen baksteen 
Sporen baksteen 

 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie 
van de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven 
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Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

Mengmonster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) 

BG 101 
102 
103 
104 

0 - 0.50 
0.10 - 0.60 
0.30 - 0.60 

0 - 0.30 

OG 101 
102 

0.60 - 1.60 
0.80 - 1.70 

 
Boring 101 is doorgezet tot circa 2.65 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een 
filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het 
filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter 
is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van 
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het 
oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis grondig doorgepompt.  
 
Op 19 november 2015 is de peilbuis bemonsterd ten behoeve van het nemen van het grond-
watermonster. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden 
met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de grondwaterstand 
tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is bemonsterd met hetzelfde 
(of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband 
met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

101 1.65 - 2.65 0.80 6.3 363 <0.1 Goed 
 
De waarden voor de pH, de EC alsmede van de troebelheid worden als normaal beschouwd.  
 
 

4.3 Resultaten van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters; de gehaltes kunnen hoger zijn in de individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing 
van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden 
worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de 
toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages 
lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden.  
 
In het grondwater is een zeer licht verhoogde concentratie gemeten, die is weergegeven in 
tabel 4. In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
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Tabel 4: Verhoogde concentratie (μg/l). 

Monster Component Gemeten 
Concentratie 

GSSD Streefwaarde Interventie- 
waarde 

Peilbuis 101 Barium 55 55 * 50 625 
 
In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, is er een lichte verontreiniging aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Grondwater - Barium 
In het grondwater is een zeer licht verhoogde concentratie barium aangetoond. Dit licht 
verhoogde gehalte is mogelijk te wijten aan een plaatselijk (natuurlijk) verhoogde 
achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn roesthoudende lagen waargenomen, wat duidt op 
de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Aangezien de tussenwaarde niet wordt 
overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Ad Fontem is door Kruse Milieu BV in een verkennend bodemonderzoek de 
bodem onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 350 m² aan de Rossumerstraat 19 
te Agelo.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van een woning. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmings-
planwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Voorafgaande aan het 
verkennend bodemonderzoek is uitgegaan van een onverdachte locatie. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 4 boringen verricht waarvan er 1 is doorgezet in de ondergrond tot circa 2.65 
m-mv en afgewerkt tot peilbuis.  
 
Gebleken is dat de bodem op de onderzoekslocatie tot circa 2.6 m-mv bestaat uit matig fijn 
zand dat in de bovengrond zwak siltig en zwak humeus is. Plaatselijk komt in de ondergrond 
(van 0.6 tot 0.9 m-mv) zeer fijn, matig siltig, matig leemhoudend zand voor. Van 2.6 m-mv tot 
einde boordiepte (2.65 m0mv) is grijsbeige fijn grind opgeboord. De boring is gestaakt op de 
grindlaag. In de ondergrond zijn oer- en/of roesthoudende lagen opgeboord. Er zijn plaatselijk 
bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Er zijn door de 
veldwerker zowel op het maaiveld als in de boringen geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. Het freatische grondwater is in peilbuis 101 aangetroffen op 0.80 meter minus 
maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond is niet verontreinigd; 
- de ondergrond is niet verontreinigd; 
- het grondwater is zeer licht verontreinigd met barium. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, gezien de aangetoonde zeer 
lichte verontreiniging in het grondwater. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In het grondwater is een zeer licht verhoogd gehalte aangetoond. Voor een beschrijving en 
mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. Aangezien de 
tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt nader onderzoek niet nodig geacht. De boven- 
en ondergrond zijn niet verontreinigd. 
 
Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet 
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld of in de bodem. 
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Bij de geplande nieuwbouw komt in de toekomst mogelijk grond vrij. Afvoer van de grond dient 
te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en de voorschriften van het bevoegd gezag (de 
ontvangende gemeente). Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan een indicatieve 
toetsing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit worden uitgevoerd. Alle onderzochte 
grond, die bij de nieuwbouwwerkzaamheden mogelijk vrij komt, is vrij toepasbaar, aangezien 
geen verontreinigingen zijn aangetroffen in de boven- of ondergrond. Met andere woorden: op 
basis van de indicatieve toetsing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit gelden er geen 
beperkingen ten aanzien van het hergebruik van de grond. 
 
Opgemerkt dient te worden dat voorliggend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de 
aanvraag van een omgevingsvergunning en dat de bemonstering derhalve niet geheel voldoet 
aan het Besluit Bodemkwaliteit. De resultaten van dit bodemonderzoek kunnen in het licht van 
het Besluit Bodemkwaliteit door het bevoegd gezag als ‘overig bewijsmateriaal’ worden 
geaccepteerd. Het is echter niet uitgesloten dat het bevoegd gezag bij grondafvoer eist dat de 
grond nogmaals wordt bemonsterd en geanalyseerd volgens de richtlijnen van het Besluit 
Bodemkwaliteit. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde lichte verontreiniging in het grondwater geen 
risico voor de volksgezondheid oplevert. 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek 
is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel 
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de 
geldende wet- en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt 
aantal boringen verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of 
aangrenzende percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie 

Boorplan Terra Agribusiness d.d. 10-5-2010 
Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

Topografische kaart 
Schaal: 1:25000 

  
Kruse Milieu BV 

Bijlage: I 
Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



Projectcode: 15049910 Lokatie: Rossumerstraat 19 - AgeloOpdrachtgever: Ad Fontem

Boring: 101
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen oer, 
sporen wortels, sporen 
baksteen, donker roodbruin, 
ijzerconcreties

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, sporen leem, licht 
grijsbeige, geroerd

90

Zand, matig fijn, uiterst 
oerhoudend, roodbruin, harde 
oerlaag110

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelbeige

150

Zand, matig fijn, lichtbeige

260

Grind, fijn, grijsbeige, boring 
gestaakt op grindlaag

265

Boring: 102
0

50

100

150

1

2

3

4

5

erf0

Zand, matig fijn, sporen puin, 
lichtbeige, ophoogzand

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen 
baksteen, sporen oer, donker 
grijsbruin, geroerd

80

Zand, matig fijn, uiterst 
oerhoudend, roodbruin, harde 
oerlaag

120

Zand, matig fijn, matig 
oerhoudend, donker roodbruin

140

Zand, matig fijn, sporen oer, 
licht roodbeige

170

Boring: 103
0

50

100

1

2

3

puin0
5

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
lichtbeige, ophoogzand

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen 
baksteen, sporen oer, matig 
leemhoudend, donker 
grijsbruin, geroerd

110

Zand, matig fijn, matig 
oerhoudend, roodgeel

120

Boring: 104
0

50

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen 
baksteen, donker beigebruin, 
geroerd

30

Zand, matig fijn, sporen 
teelaarde, sporen oer, sporen 
leem, licht bruingeel, geroerd

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig 
leemhoudend, sporen 
baksteen, donker groenbruin, 
geroerd

75

Zand, matig fijn, matig 
oerhoudend, roodbruin, oerlaag

80



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 18-Nov-2015

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Nov-2015

Rossumerstraat 19 - Agelo

15049910
2015128205/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Rossumerstraat 19 - Agelo

1 2

Jan Hartman 1/2

15049910

Analysecertificaat

18-Nov-2015/13:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Nov-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015128205/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.1% (m/m) 85.2Droge stof

S 2.2% (m/m) ds 1.2Organische stof

Q 97.6% (m/m) ds 98.5Gloeirest

S 3.4% (m/m) ds 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

S 12mg/kg ds <10Lood (Pb)

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

Minerale olie

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

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

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

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

7.4mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

BG - Boring 101 t/m 104

OG - Boring 101 en 102 8797378

8797377

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Nov-2015

12-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Rossumerstraat 19 - Agelo

1 2

Jan Hartman 2/2

15049910

Analysecertificaat

18-Nov-2015/13:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Nov-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015128205/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.055mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)

0.37mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG - Boring 101 t/m 104

OG - Boring 101 en 102 8797378

8797377

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Nov-2015

12-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015128205/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG - Boring 101 t/m 104 8797377 101  0  50 05327579651

 8797377 104  0  30 05327579491

 8797377 102  10  60 05327579502

 8797377 103  30  60 05327579482

OG - Boring 101 en 102 8797378 101  60  90 05327579632

 8797378 101  90  110 05327579583

 8797378 102  80  120 05327579543

 8797378 101  110  160 05327579644

 8797378 102  120  140 05327579704

 8797378 102  140  170 05327579575

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015128205/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015128205/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 15049910
Projectnaam Rossumerstraat 19 - Agelo
Ordernummer
Datum monstername 12-11-2015
Monsternemer Jan Hartman
Certificaatnummer 2015128205
Startdatum 12-11-2015
Rapportagedatum 18-11-2015

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 2.2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 88.1
Organische stof % (m/m) ds 2.2 2.200
Gloeirest % (m/m) ds 97.6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.4 3.400
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20 46.17 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 0.2338 <=AW 0.2 0.6 6.8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 6.402 <=AW 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 6.863 <=AW 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.0490 <=AW 0.05 0.15 18.1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 <=AW 1.5 1.5 95.8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 7.313 <=AW 4 35 67.5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 12 18.35 <=AW 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds <20 30.87 <=AW 20 140 430 720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7.4
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 111.4 <=AW 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.0031
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.0031
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.0031
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.0031
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.0031
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 0.0031
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.0031
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0222 <=AW 0.007 0.02 0.51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.0350
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.0350
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.0350
Fluorantheen mg/kg ds 0.055 0.0550
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.0350
Chryseen mg/kg ds <0.050 0.0350
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.0350
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 0.0350
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 0.0350
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 0.0350
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.37 0.3700 <=AW 0.35 1.5 20.8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr
1 BG - Boring 101 t/m 104 8797377

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: urn:imsikb0101:toetsoordelen:id:37

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 15049910
Projectnaam Rossumerstraat 19 - Agelo
Ordernummer
Datum monstername 12-11-2015
Monsternemer Jan Hartman
Certificaatnummer 2015128205
Startdatum 12-11-2015
Rapportagedatum 18-11-2015

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 1.2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.9
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 85.2
Organische stof % (m/m) ds 1.2 1.200
Gloeirest % (m/m) ds 98.5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3.9 3.900
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20 43.84 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 0.2342 <=AW 0.2 0.6 6.8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 6.113 <=AW 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 6.796 <=AW 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.0487 <=AW 0.05 0.15 18.1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 <=AW 1.5 1.5 95.8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 7.050 <=AW 4 35 67.5 100
Lood (Pb) mg/kg ds <10 10.64 <=AW 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds <20 30.29 <=AW 20 140 430 720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.0035
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.0035
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.0035
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.0035
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.0035
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 0.0035
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.0035
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0245 <=AW 0.007 0.02 0.51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.0350
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.0350
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.0350
Fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.0350
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.0350
Chryseen mg/kg ds <0.050 0.0350
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.0350
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 0.0350
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 0.0350
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 0.0350
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 0.3500 <=AW 0.35 1.5 20.8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr
2 OG - Boring 101 en 102 8797378

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: urn:imsikb0101:toetsoordelen:id:37

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 25-Nov-2015

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Nov-2015

Rossumerstraat 19 - Agelo

15049910
2015131417/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Rossumerstraat 19 - Agelo

1

Jan Hartman 1/2

15049910

Analysecertificaat

25-Nov-2015/12:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

19-Nov-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015131417/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 55µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 9.5µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.3µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 47µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

19-Nov-2015
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V: VLAREL erkende verrichting
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
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Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

19-Nov-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015131417/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 101 8807084
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

19-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 101 8807084 101  0  0 06915386431

 8807084 101  0  0 08003940332

 8807084 0691538643
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Opmerking 1)

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

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 8807084
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BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer 15049910
Projectnaam Rossumerstraat 19 - Agelo
Ordernummer
Datum monstername 19-11-2015
Monsternemer Jan Hartman
Certificaatnummer 2015131417
Startdatum 19-11-2015
Rapportagedatum 25-11-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 55 55 * 20 50 338 625
Cadmium (Cd) µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.4 3.2 6
Kobalt (Co) µg/L <2.0 1.4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) µg/L 9.5 9.5 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) µg/L <0.050 0.035 - 0.05 0.05 0.175 0.3
Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 1.4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) µg/L 3.3 3.3 - 3 15 45 75
Lood (Pb) µg/L <2.0 1.4 - 2 15 45 75
Zink (Zn) µg/L 47 47 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.2 15.1 30
Tolueen µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 504 1000
Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.14 - 0.2 4 77 150
o-Xyleen µg/L <0.10 0.07
m,p-Xyleen µg/L <0.20 0.14
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.21 - 0.2 0.2 35.1 70
BTEX (som) µg/L <0.90 0.63
Naftaleen µg/L <0.020 0.014 - 0.02 0.01 35 70
Styreen µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.01 500 1000
Trichloormethaan µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 203 400
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10
Trichlooretheen µg/L <0.20 0.14 - 0.2 24 262 500
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 20 40
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07
CKW (som) µg/L <1.6 1.12
Tribroommethaan µg/L <0.20 0.14 630
Vinylchloride µg/L <0.10 0.07 - 0.2 0.01 2.5 5
1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.14 - 0.2 0.01 10 20
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.14
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.14
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.14
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 0.42 - 0.6 0.8 40.4 80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10
Minerale olie (C12-C16) µg/L <10
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel
1 Peilbuis 101 8807084 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -
groter dan streefwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



 

 
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en 
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1 
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

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



Bijlage 5  Berekening geluidbelasting 
woning aan de Rossumerstraat 19a te 
Agelo

122      bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo
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1 INLEIDING 

In opdracht van Ad Fontem is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de 

geluidbelasting door wegverkeerslawaai op de gevels van de vervangende woning aan 

de Rossumerstraat 19a te Agelo, gemeente Dinkelland, binnen de geluidszone van de 

Rossumerstraat (N-736). De situatie is weergegeven in de tekening 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 projectafwijkingsbesluit 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 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 m 

350 m 

350 m 

250 m 

400 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 uitbreiding ligt in “buiten stedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde 

geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Rossumerstraat (N-

736). 

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 58 dB (art 83 lid 7 van de Wgh) voor een vervangende 

woning, 

- 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 woning ligt in het gebied “buitengebied” van Dinkelland met een ambitieklasse 

“redelijk rustig 48 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 uitbreiding invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een 

rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode 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 

(2025). 

De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Atlas van Overijssel (web-site 

provincie). Uit gegevens van de provincie blijkt dat de groei op provinciale wegen de 

laatste jaren is afgenomen. Er is daarom gerekend met een lage autonome groei van 

gemiddeld 1% per jaar hetgeen als een “worst case” benadering kan worden gezien. In 

tabel I staan de gehanteerde verkeerscijfers weergegeven. 

 

TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens 

omschrijving Rossumerstraat N-736 

- etmaalintensiteit jaar 2014 weekdag 

- etmaalintensiteit jaar 2025 weekdag 

- dag/avond/nachtuurintensiteit % 

- percentage motorrijwielen 

- percentage lichte motorvoertuigen D/A/N 

- percentage middelzw vrachtw. D/A/N 

- percentage zware vrachtwagens D/A/N 

- wettelijke rijsnelheid km/uur 

- wegdektype 

5373 

5994 

6.7/3.25/0.83 

- 

89.7 

8.3 

2 

80 

DAB 

2.2 Berekende geluidbelasting en toetsing 

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder. De berekening van de geluidbelasting 

is gemaakt volgens de standaard rekenmethode II. 

In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V.2.61) zijn schematisch opgenomen : 

- de wegen met intensiteiten, 

- de woningen en de gebouwen, objecten, hoogtelijnen en verharde bodemgebieden, 

- waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 m boven de vloer op een hoogte 

van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld. 

 

Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande uitbreiding, dat is de 

gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode. 

 

Artikel 3.4 en 3.5 Reken en meetvoorschrift geluid 2012 

Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN op de gevels van de woninggevel, dat is 

de gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode. De geluidbelasting 

wordt getoetst per weg in dit geval de Rossumerstraat. 

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 



 

 woning Rossumerstraat 19a Agelo      pagina 4  

 

met een tijdelijke aftrek (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen). voor wegen met 

een wettelijke maximum snelheid tot 70 km/uur. 

De tijdelijke (artikel 3.4 tweede lid) aftrek is geregeld in art. 3.4, eerste lid RMG 2012 en 

bedraagt : 

a) 3 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidsbelasting tgv de 

weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 56 dB bedraagt; 

b) 4 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidsbelasting tgv de 

weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 57 dB bedraagt; 

c) 2 dB voor wegen met snelheid van 70 km/u of meer en de geluidsbelasting tgv de 

weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, afwijkt van bovengenoemde bedragen; 

d) 5 dB voor overige wegen 

e) 0 dB bij bepaling van de geluidwering van de gevel (toepassing art. 3.2 en 3.3 

Bouwbesluit 2012 en art. 111b Wgh). 

Omdat de aftrek afhankelijk is van de uitkomst moet eerst de geluidbelasting zonder 

aftrek worden berekend. 

In de onderstaande tabel II is de hoogste geluidbelasting LDEN opgenomen op de 

maatgevende hoogte van 1.5 en 4.5 m. Voor de rekeninvoergegevens wordt verwezen 

naar de berekening in bijlage I. 

 

TABEL II: overzicht berekende geluidbelasting LDEN Rossumerstraat 

punt hoogte excl aftrek incl aftrek overschrijding eis GA;k 

1 

 

1.5 

4.5 

52 

54 

50 

52 

2 

4 

20 

21 

 

Onder de genoemde uitgangspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB door 

wegverkeerslawaai op de Rossumerstraat met maximaal 4 dB overschreden. 

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. 

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 ca 3 dB af t.o.v. DAB. 

 

De kosten van het toepassen van stille wegdekken bedragen bij een richtprijs van € 60,-

/m2 excl. BTW en een wegvaklengte van ca 240 m x 7 m breedte = € 100.800,- excl. 

BTW. Deze kosten zijn hoog omdat het om relatief klein wegvak gaat. De wegbeheerder 
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zal over het algemeen niet instemmen voor de aanpak van een klein wegdeel omdat dit 

onderhoudstechnisch en bij de gladheidbestrijding tot problemen leidt. Stil asfalt over een 

korte lengte kan uit civieltechnisch oogpunt niet wordt verlangd. 

 

Vergroten afstand 

Door een grotere afstand tussen de gevels en de weg ontstaat een lagere 

geluidbelasting. De bestaande woning ligt op 40 m uit de wegas en de vervangende 

woning is op ca 59 m uit de wegas gepland waardoor de belasting met 3 á 4 dB afneemt. 

Een nog grotere afstand is landschappelijk gezien niet gewenst. Verschuivingen van 4 á 

5 m meter hebben geen significant effect (rendement na afronding < 1 dB). 

 

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 landschapelijk oogpunt niet gewenst en zijn de kosten 

onevenredig hoog. 

 

Maatregelen aan de gevels 

Wanneer een hogere grenswaarde wordt verleend zijn maatregelen aan de gevels 

noodzakelijk. De vereiste geluidwering GA;k bedraagt 21 dB voor de belaste voorgevel 

zoals in tabel II aangegeven.  

Volgens de toelichting van het Bouwbesluit heeft een gevel bij normale voorzieningen 

(dubbel glas, kierdichting op draaiende delen, ventilatierooster RqA >= -2 dBA) standaard 

een geluidwering van 20 dB. Voor een geluidwering van 21 dB op de verdieping is 

hooguit een susrooster in de voorgevel noodzakelijk met meerkosten van ca € 100,-. 

2.4 Ontheffingscriteria hoger grenswaarden (3.2. nota) 

In art 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen 

kan worden verleend indien : 

Toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege 

de weg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen 

onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken terreinen tot de ten hoogste toelaatbare 

geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet 

van stedebouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële 

aard. 

In hoofdstuk 3 van de beleidsnota van de gemeente Dinkeland is vastgelegd wat de 

gemeente hieronder verstaat. 

De maatregelen die voor de woningen getroffen dienen te worden om aan de 

voorkeursgrenswaarde te voldoen, ontmoeten overwegende bezwaren van 

stedebouwkundige, landschappelijke of financiële aard. De ontheffingsgrond is : ter 

plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing. 
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Voorwaarden voor het verlenen van een hogere grenswaarde (3.2.3 nota) 

Wanneer het verzoek tot een hogere grenswaarde getoetst is op de hiervoor genoemde 

hoofd- en ontheffingscriteria wordt gekeken aan welke voorwaarden moet worden 

voldaan. 

Indien aangetoond is dat op alle niveaus het verzoek tot een hogere grenswaarde voldoet 

aan de hoofd- en locatiespecifieke criteria kan onder voorwaarden een hogere 

grenswaarde worden verleend. De gemeente Dinkelland past hierbij primair akoestische 

compensatiemaatregelen toe. Deze zijn per geluidklasse verschillend. 

Het bouwplan ligt in het gebiedstype “woongebieden” met een ambitie en bovengrens 

voor de geluidsklasse van respectievelijk “redelijk rustig” en “zeer onrustig” voor wegen 

met een verkeersfunctie. 

 

Criteria voor het toekennen van een hogere grenswaarde tot en met de 

geluidklasse “onrustig” 

Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige 

bestemmingen tot en met de geluidsklasse “onrustig” worden aanvullend ook de 

volgende criteria bij de afweging betrokken : 

1. indien mogelijk bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) treffen; 

2. indien mogelijk de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroten; 

3. in ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te 

voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied; 

4. het stedenbouwkundig ontwerp vormgeven waarbij zoveel mogelijk afscherming voor 

het achterliggende gebied ontstaat; 

5. vanaf de geluidsklasse ‘onrustig’ dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor een 

woning en scholen een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt 

getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit. 

 

De criteria 1 en 2 zijn onderzocht maar niet doelmatig. De woning heeft aan de 

achterzijde een geluidluwe gevel/terras, criterium 3. Criterium 4 is niet van toepassing. 

De binnenwaarde, waaraan bij het realiseren van de nieuwe woning zal moeten worden 

voldaan, bedraagt 33 dB. 

Na dat het definitieve ontwerp gereed is kunnen de noodzakelijke geluidwerende 

maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig criterium 5. 

Ing. Wim Buijvoets.
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 Bijlage I 

 Situatie en invoergegevens rekenmodel 
 



Wim
Bijschrift
geplande woning





rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door Wim op 5-11-2015

Laatst ingezien door Wim op 9-11-2015
Model aangemaakt met Geomilieu V2.61
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

9-11-2015 22:31:55Geomilieu V2.61



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

1 Rossumerstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  80  80  80

9-11-2015 22:31:21Geomilieu V2.61



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4

1 --  80  80  80 --  80  80  80 --   5994,00   6,70   3,25   0,83 -- -- -- -- --

9-11-2015 22:31:21Geomilieu V2.61



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D)

1  89,70  89,70  89,70 --   8,30   8,30   8,30 --   2,00   2,00   2,00 -- -- -- -- --    360,23    174,74     44,63 --     33,33

9-11-2015 22:31:21Geomilieu V2.61



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63

1     16,17      4,13 --      8,03      3,90      1,00 --   79,55   89,75   94,97  101,71  108,32  104,56   97,71   86,75   76,41

9-11-2015 22:31:21Geomilieu V2.61



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

1   86,61   91,83   98,57  105,18  101,42   94,56   83,61   70,48   80,68   85,90   92,64   99,25   95,49   88,64   77,68

9-11-2015 22:31:21Geomilieu V2.61



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

1 -- -- -- -- -- -- -- --

9-11-2015 22:31:21Geomilieu V2.61



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

9-11-2015 22:31:21Geomilieu V2.61



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

1 Rossumerstraat 0,00
2 verharding 0,00
3 verharding 0,00
4 verharding 0,00
5 verharding 0,00

9-11-2015 22:31:21Geomilieu V2.61



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 bouwvlak woning     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 gebouw     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 gebouw     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 gebouw     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 gebouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 gebouw     4,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 hal     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9-11-2015 22:31:21Geomilieu V2.61





resultaten excl aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A geplande woning 1,50 50,9 47,8 41,9 51,6
1_B geplande woning 4,50 52,9 49,7 43,8 53,5
2_A bestaande woning 1,50 54,8 51,7 45,8 55,5
2_B bestaande woning 4,50 56,7 53,5 47,6 57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-11-2015 22:34:35Geomilieu V2.61



Bijlage 6  Watertoets

146      bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo



datum 7-8-2020
dossiercode    20200807-63-24006

Geachte heer/mevrouw M.F.J. ter Horst,

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 12JA094 Haarhuis Generatoren AGelo.

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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Samenvatting 

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, verwonden en 

doden van soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van 

tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode 

geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen dienen om 

te gaan. Voor het verstoren (verwonden en doden) van soorten uit tabel 3, evenals het 

verstoren/vernielen van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden 

 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt functioneel 

leefgebied voor beschermde flora- en faunasoorten. Mogelijk foerageren sommige zoogdier- en 

amfibieënsoorten in het plangebied. Met uitzondering van de Mol en de Veldmuis bezetten deze soorten 

geen vaste verblijfplaats in het plangebied. Uitgezonderd vleermuizen, staan alle in het gebied 

voorkomende soorten vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling 

van de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en verstoren’ als gevolg van activiteiten die in het kader 

van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

Vanwege de inrichting en het gevoerde beheer is de betekenis van het gebied als foerageergebied 

beperkt. Door de voorgenomen activiteit wordt deze functie voor een aantal soorten zelfs versterkt.  

De meeste in het gebied voorkomende soorten bezoeken het plangebied gedurende de schemer en 

duisternis of zullen het terrein verlaten als gevolg van verstoring door werkzaamheden. Amfibieën zijn 

daarvoor te traag. Ondanks de vrijstelling van de verbodsbepalingen dient voorkomen te worden dat 

dieren onnodig verwond of gedood worden. Door de vegetatie zeer kort te houden wordt voorkomen dat 

amfibieën zich in het plangebied ophouden en daardoor doodgereden worden of bedolven worden als 

gevolg van werkzaamheden.  

Met inachtneming van voorgenoemde maatregel heeft de voorgenomen activiteit geen wettelijke 

consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

Ff-wet aangevraagd te worden om de werkzaamheden in overeenstemming met de Ff-wet uit te voeren.  

 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast gronden die tot de EHS, waardevolle waterloop of Natura2000-

gebied behoren. Vanwege de lokale invloedsfeer van de voorgenomen activiteit, heeft deze geen negatief 

effect op deze gebieden. De instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied/waardevolle waterloop 

en de kernkwaliteiten van de EHS worden door de voorgenomen activiteit niet aangetast. Er hoeft geen 

nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of natuurbeschermingswetvergunning 

aangevraagd te worden. 

 

Samengevat: 

• Het plangebied heeft geen bijzondere betekenis als functioneel leefgebied voor beschermde 

soorten. 

• Door de vegetatie kort te houden wordt voorkomen dat amfibieën gedood worden tijdens de 

bouwfase 

• De voorgenomen activiteit ligt buiten beschermd natuurgebied, -water en de EHS en heeft geen 

effect op deze gebieden in de omgeving 

• Er hoeft geen nader onderzoek of ontheffing aangevraagd te worden 
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1. Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een woning aan de Rossumerstraat 19a Agelo, gemeente 

Dinkelland. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in 

overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, de ecologische hoofdstructuur en de 

Natuurbeschermingswet. 

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is 

onderzocht of de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren,  

beschermd natuurgebied en de ecologische hoofdstructuur.  

 

Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het 

onderzoek en de wettelijke consequentie.  
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2. Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gelegen aan de Rossumerstraat 19a in Agelo. Het ligt in het buitengebied, circa één 

kilometer ten zuiden van Ootmarsum. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied globaal 

weergegeven met de cirkel.  

 

 
 Globale ligging van het plangebied in de omgeving. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. Bron: Provincie 

Overijssel.  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat volledig uit grasland. Tijdens het veldbezoek was het gras kort gemaaid en 

gedeeltelijk kapotgereden. De weide bestaat uit een soortenarme vegetatie van hoofdzakelijk Engels 

Raaigras en sommige andere (gras)soorten die bestand zijn tegen intensieve bewerking en mestgift. 

Opgaande beplanting en bebouwing ontbreken. Aan de noordzijde grenst het aan een bedrijventerrein, 

aan de westzijde aan een loofhoutsingel en aan de overige zijden aan agrarisch cultuurland. Net ten 

zuidoosten van het plangebied ligt een poel.  

 

 
 Detailopname van het plangebied. 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het voorgenomen plan bestaat uit het bouwen van een nieuwe, vrijstaande woning met bijgebouw. De 

exacte erfindeling is nog niet bekend, wel het zoekgebied voor de woning en bijgebouw (wordt aangeduid 

als ‘plangebied’). 

 

We onderscheiden de volgende aspecten in relatie tot een mogelijk effect op beschermde flora- en fauna: 

 

• Bouw woning en bijgebouw 

• Exploitatie (bewoning) van de woning 

• Aanleg landschappelijke beplanting  

 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en -gebieden. 

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, licht, stof en trillingen tijdens de bouwfase  

 

Mogelijke permanente invloeden: 

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

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soort en; 

• Aantasting van oppervlakte en/of de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het zijn dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten en/of - natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de aard en omvang van 

de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van het negatieve effect verschilt per soorten 

en soortgroep.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten wordt als lokaal beschouwd. De kwantiteit en kwaliteit 

van oppervlakte- en grondwater wordt niet beïnvloed, er vindt geen licht- en geluidsvervuiling naar de 

omgeving plaats en er vindt geen dusdanige uitstoot van verzurende- en/of vermestende stoffen 

(NH4/NOx) plaats dat beschermde natuurwaarden er onder lijden. Mogelijk zijn tijdens de aanlegfase 

geluid, trilling of stof waarneembaar buiten het plangebied. Deze effecten zijn incidenteel en kortdurend 

en hebben geen negatief effect op beschermde soorten of natuurgebied in de omgeving.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied. De 

voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op soorten en/of habitats buiten het plangebied.  
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4. Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied en de Ecologische Hoofdstructuur.  

 

4.2 Natura 2000-gebied  

Natura 2000 betreft een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat 

het in totaal om 162 gebieden. De provincie Overijssel kent 26 natuurgebieden die een Europese 

erkenning hebben. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote 

biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie 

het initiatief genomen voor Natura 2000.  

 

De bescherming van Natura2000-gebied wordt geregeld via de Natuurbeschermingswet. Provincies 

vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze gebieden in hun provincie. Voor 

activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding van deze gebieden dient een 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  

 

Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied 

Het plangebied ligt niet in, of direct naast een Natura2000-gebied. In de omgeving van het plangebied 

liggen verschillende Natura2000-gebieden, waaronder het Natura2000-gebied ‘Achter de Voort, 

Agelerbroek & Voltherbroek’. Op onderstaande kaarten wordt de ligging van Natura2000-gebied in de 

omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

 
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. bron: Provincie Overijssel. 

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt niet in, of direct naast Natura2000-gebied. De invloedsfeer van de voorgenomen 

activiteit is lokaal. Dat wil zeggen dat de voorgenomen activiteit geen negatief effect op gebieden 

erbuiten heeft. De instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied wordt door de voorgenomen activiteit 

niet negatief beïnvloed.  

 

Conclusie  

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen Natuurbeschermingswet-

vergunning aangevraagd te worden.  
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4.3 Ecologische Hoofdstructuur  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur 

in hun provincies. De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in de EHS dient met name uitgevoerd 

te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’  als onderdeel van de ruimtelijke 

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet van belang.  

 

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden‟ van de EHS waarbij we tevens zoveel mogelijk rekening houden met de andere 

belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen de EHS zijn natuurkwaliteit, 

landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de 

doelstelling van de EHS is geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang 

waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij hanteren we de zogenaamde EHS-

spelregels: herbegrenzing van de EHS, saldering van negatieve effecten en toepassing van het 

compensatiebeginsel. Het „nee, tenzij‟-principe en de overige spelregels hebben wij opgenomen in de 

provinciale Omgevingsverordening. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van 

de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. de EHS 

Het plangebied ligt niet in, of direct naast gronden die tot de EHS behoren. Gronden die tot de EHS 

behoren liggen op minimaal 550 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de 

ligging van de EHS in de omgeving van het plangebied weergeven.  

 

   
 Ligging van de EHS nabij het plangebied. Het plangebied wordt met de stip aangeduid. bron: Provincie Overijssel.  

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt buiten de EHS en de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de 

voorgenomen activiteit geen negatief effect heeft op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de 

EHS.  

 

Conclusie  

Het plangebied ligt niet in- of direct naast de EHS. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen 

activiteit geen negatief effect op de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing aangevraagd te worden.  

 

 

4.4 Waterlopen uit de Kaderrichtlijn water 

In Nederland vertaalt de Rijksoverheid de Kaderrichtlijn Water (KRW) in landelijke beleidsuitgangspunten, 

kaders en instrumenten. De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de 

uitvoering van de KRW. Zij is dit mede namens de andere rijkspartijen en in nauw overleg met provincies, 
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waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking in het waterbeheer en 

-beleid tussen deze partijen vastgelegd. 

 

Per stroomgebied moet in 2009 in stroomgebiedsbeheerplannen zijn aangegeven hoe de waterkwaliteit 

kan worden verbeterd. Nederland is verdeeld over vier internationale stroomgebiedsdistricten: Rijn, 

Maas, Schelde en Eems. Tot een stroomgebieddistrict behoort niet alleen het water van de hoofdrivier, 

maar al het water in het betreffende gebied. 

 

Ligging nabij waardevolle waterloop 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast een waardevolle waterloop. Op onderstaande afbeelding wordt 

de ligging van een waardevolle waterloop in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

  

 
Ligging van waardevolle waterlopen (blauwe lijn) in de omgeving van het plangebied. Het plangebied wordt met de stip 

aangeduid. bron: Provincie Overijssel 

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en heeft geen negatief effect op waardevolle 

waterlopen.  

 

Conclusie  

Het plangebied ligt niet in- of direct naast een waardevolle waterloop en de invloedsfeer van de 

voorgenomen activiteit is lokaal. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de 

kwaliteitsdoelen van waardevolle waterlopen.  

 

 

4.5 Slotconclusie 

Het plangebied ligt niet in, of direct naast de EHS, Natura2000-gebied of waardevolle waterloop. De 

invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en heeft geen negatief effect op beschermde 

gebieden of waterlopen erbuiten. De instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied, de 

kwaliteitsdoelen van de kaderrichtlijn water en de kernkwaliteiten van de EHS worden door de 

voorgenomen activiteit niet aangetast. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing, watervergunning of natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteit uit te mogen voeren in overeenstemming met deze wetgeving.  
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5. Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 6 november 2015 onderzocht 

op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten 

(geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere aanvullende 

onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden             

(bewolkt, droog, temperatuur 14 ℃ en een matig zuidwestenwind).  

 

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

onderdelen: 

• Veldbezoek op 6 november 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2015) 

• De zoogdieren van Overijssel (Douma, 2011) 

 

 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 

onderzoeksperiode is matig geschikt voor floristisch onderzoek omdat de voorjaars- en zomerbloeiers 

moeilijk zichtbaar zijn en de vegetatie in het plangebied was tijdens het veldbezoek kort gemaaid. Op 

basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan echter een goede inschatting gemaakt 

worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich 

nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het onderzoeksgebied 

bevinden. De onderzoeksperiode is beperkt geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogels vast 

te stellen omdat de meeste vogelsoorten in deze periode geen territoriaal gedrag (zang, nestbouw) 

vertonen (en geen bezet nest meer hebben) en zomergasten (trekvogels) vertrokken zijn naar hun 

overwinteringsgebied(en). Op basis van een beoordeling van de biotoop kan echter een goede inschatting 

gemaakt worden van de functie en betekenis van het plangebied voor (broed)vogels. 

 

Zoogdieren 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. Er is gekeken 

naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren, maar beperkt geschikt 

voor onderzoek naar vleermuizen. Vleermuizen bezetten kraamkolonies in de zomermaanden en 

sommige soorten verruilen hun zomerverblijfplaatsen voor winterverblijfplaatsen in het najaar-winter. Op 

basis van landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied kan echter wel een goede inschatting 

gemaakt worden van de potentiële functie van het onderzoeksgebied voor vleermuizen en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Amfibieën & reptielen 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. De 

onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen omdat ze zich 

teruggetrokken hebben in hun overwinteringslocaties. Deze bevinden zich doorgaans in de grond, onder 

tegels, blad, bosgrond, boomstronken e.d. Op basis van landschappelijke kenmerken kan echter goed 

beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  
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Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van dagvlinders omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt. 

 

Libellen 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.  

 

Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kevers en mieren omdat 

potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde kever- en mierensoorten ontbreekt.  

 

Vissen en kreeftachtige 

Het onderzoeksgebied niet onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtige omdat potentieel 

geschikt functioneel leefgebied voor beschermde vissensoorten en kreeftachtigen ontbreekt.  

 

5.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte 

bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er 

beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen: 

 

• Kevers 

• Vissen en kreeftachtigen  

• Vaatplanten 

• Libellen 

• Dagvlinders 

• Reptielen  

• Vogels 

 

Mogelijk komen de volgende soortgroepen in het gebied voor: 

• Amfibieën 

• Grondgebonden zoogdieren  

• Vleermuizen 

 

5.3 Resultaten  

 

Planten 

Er zijn in het plangebied geen beschermde plantensoorten waargenomen. Het plangebied bestaat volledig 

uit een vegetatie van Engels Raaigras en sommige andere soorten die bestand zijn tegen intensief 

grondgebruik en mestgift. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een 

ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten.  

 

Amfibieën 

Er zijn in het plangebied geen amfibieën waargenomen, maar mogelijk behoort het plangebied tot het 

functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad, 

bruine kikker, meer-/bastaardkikker en kleine watersalamander. Deze soorten benutten het plangebied 

mogelijk als foerageergebied tijdens de nachtelijke uren. Zij bezetten er geen vaste rust- of 

voortplantingsplaatsen. De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën hangt nauw 

samen met het gevoerde beheer. Een hoge, dichte vegetatie maakt het plangebied tot een nagenoeg 

ongeschikt foerageergebied voor amfibieën.  
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Het plangebied wordt uitsluitend tijdens de actieve periode van amfibieën benut, deze periode duurt 

globaal van maart tot eind oktober. Gelet op de inrichting, gaat het daarbij hooguit om enkele 

exemplaren.  

 

Vleermuizen 

Potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het plangebied. Mogelijk benutten sommige 

soorten als Gewone Dwergvleermuis, Gewone Grootoorvleermuis en Laatvlieger het plangebied om te 

foerageren. Gelet op de beperkte oppervlakte en het gevoerde beheer, heeft het gebied een beperkte 

betekenis als foerageergebied.  

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en vormt daardoor 

geen onderdeel van een vliegroute van vleermuizen.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het is 

aannemelijk dat het plangebied tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische 

grondgebonden zoogdiersoorten als mol, vos, veldmuis en haas behoort. Met uitzondering van de mol en 

de veldmuis bezetten deze soorten geen vaste rust- of voortplantingsplaatsen in het plangebied. Gelet op 

de inrichting, het gevoerde beheer en de beperkte oppervlakte, gaat het daarbij om één of enkele 

individuen.  

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten waargenomen en het plangebied wordt niet als functioneel 

leefgebied van andere beschermde soort(groep)en beschouwd.  

 

5.4  Historische gegevens 

Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 

5.5 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige 

onderzoeksgebied is onderzocht.  

 

  

6.  Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

6.1 Toetsingskader 

Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een 

ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet 

geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient 

rekening gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette 

vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot 

verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het 

uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet 

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland goedgekeurde 

gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en 

plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het 

verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden 
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6.2 Wettelijk kader per soortgroep 

 

Flora 

In het onderzoeksgebied komen geen beschermde plantensoorten voor. De voorgenomen activiteit heeft 

geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Vleermuizen 

 

M.b.t. verblijfplaatsen  

Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het onderzoeksgebied. De voorgenomen activiteit heeft geen 

wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek 

of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

M.b.t. foerageergebied  

Mogelijk foerageren sommige soorten incidenteel en kortstondig in het plangebied. Door uitvoering van 

de voorgenomen activiteit wordt de kwaliteit van het gebied als foerageergebied niet aangetast, maar 

mogelijk zelfs versterkt (aanplant bomen en struiken). De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke 

consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

M.b.t vliegroute 

Het onderzoeksgebied maakt geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. De voorgenomen 

activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het onderzoeksgebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten. Deze soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een 

algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en verstoren’ als gevolg van 

activiteiten die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Uitgezonderd de mol en 

de veldmuis, bezetten deze soorten geen vaste verblijfplaatsen in het plangebied en zullen deze soorten 

het gebied tijdig verlaten als gevolg van verstoring door werkzaamheden.  

Er zijn geen efficiënte mogelijkheden om het onnodig verwonden of doden van de Mol en Veldmuis in het 

plangebied te voorkomen. Daarom hoeven er in het kader van de algemene zorgplicht geen nadere 

maatregelen genomen te worden. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Amfibieën en 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige amfibieënsoorten. Deze 

soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en verstoren’ als gevolg van activiteiten die in het kader van een 

ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

In het kader van de algemene zorgplicht dient voorkomen te worden dat (beschermde) dieren onnodig 

gedood of verwond worden. Door de vegetatie in het plangebied zeer kort te maaien, wordt voorkomen 

dat amfibieën doorgereden worden of bedolven worden onder zand als gevolg van bouwactiviteiten. 

Deze maatregel in het kader van de algemene zorgplicht geldt alleen gedurende de actieve periode van 

amfibieën, daarbuiten verblijven ze in hun overwinteringslocaties buiten het plangebied.  

Indien aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan, heeft de voorgenomen activiteit geen wettelijke 

consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.  
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Overige soorten 

Er zijn geen andere soorten die een vaste verblijfplaats of voortplantingsplaats in het plangebied 

bezetten.  

 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Zoogdieren; 

grondgebonden 

Geen tabel 2-3 

soorten  

Niet van toepassing geen 

Vleermuizen; 

functionaliteit van het 

leefgebied 

(foerageergebied + 

vliegroutes) 

Mogelijk soorten als 

gewone 

dwergvleermuis en 

laatvlieger 

Niet van toepassing geen 

Amfibieën Geen tabel 2-3 

soorten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, 

vangen, bemachtigen, doden, 

verwonden van beschermde 

dieren 

Vegetatie kort houden 

tijdens bouwfase in de 

periode maart-oktober 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 
 

Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 
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7. Conclusies en advies 

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, verwonden en 

doden van soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van 

tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode 

geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen dienen om 

te gaan. Voor het verstoren (verwonden en doden) van soorten uit tabel 3, evenals het 

verstoren/vernielen van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden 

 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt functioneel 

leefgebied voor beschermde flora- en faunasoorten. Mogelijk foerageren sommige zoogdier- en 

amfibieënsoorten in het plangebied. Met uitzondering van de Mol en de Veldmuis bezetten deze soorten 

geen vaste verblijfplaats in het plangebied. Uitgezonderd vleermuizen, staan alle in het gebied 

voorkomende soorten vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling 

van de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en verstoren’ als gevolg van activiteiten die in het kader 

van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

Vanwege de inrichting en het gevoerde beheer is de betekenis van het gebied als foerageergebied 

beperkt. Door de voorgenomen activiteit wordt deze functie voor een aantal soorten zelfs versterkt.  

De meeste in het gebied voorkomende soorten bezoeken het plangebied gedurende de schemer en 

duisternis of zullen het terrein verlaten als gevolg van verstoring door werkzaamheden. Amfibieën zijn 

daarvoor te traag. Ondanks de vrijstelling van de verbodsbepalingen dient voorkomen te worden dat 

dieren onnodig verwond of gedood worden. Door de vegetatie zeer kort te houden wordt voorkomen dat 

amfibieën zich in het plangebied ophouden en daardoor doodgereden worden of bedolven worden als 

gevolg van werkzaamheden.  

Met inachtneming van voorgenoemde maatregel heeft de voorgenomen activiteit geen wettelijke 

consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

Ff-wet aangevraagd te worden om de werkzaamheden in overeenstemming met de Ff-wet uit te voeren.  

 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast gronden die tot de EHS, waardevolle waterloop of Natura2000-

gebied behoren. Vanwege de lokale invloedsfeer van de voorgenomen activiteit, heeft deze geen negatief 

effect op deze gebieden. De instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied/waardevolle waterloop 

en de kernkwaliteiten van de EHS worden door de voorgenomen activiteit niet aangetast. Er hoeft geen 

nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of natuurbeschermingswetvergunning 

aangevraagd te worden. 

 

Samengevat: 

• Het plangebied heeft geen bijzondere betekenis als functioneel leefgebied voor beschermde 

soorten. 

• Door de vegetatie kort te houden wordt voorkomen dat amfibieën gedood worden tijdens de 

bouwfase 

• De voorgenomen activiteit ligt buiten beschermd natuurgebied, -water en de EHS en heeft geen 

effect op deze gebieden in de omgeving 

• Er hoeft geen nader onderzoek of ontheffing aangevraagd te worden 
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet 

Bijlage 3. fotobijlage 
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Bijlage 2 

Toelichting Flora en faunawet  

 

Algemeen  

De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse 

planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen 

verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en 

beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om 

beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het 

verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of 

andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen, 

weg te nemen of te verstoren. 

 

De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de 

Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in 

zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan: 

 

• Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in 

het projectgebied; 

• Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve 

effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.  

 

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen 

worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de 

mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op 

welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 

 

Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB) 

Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake 

art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en 

vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig. 

 

Globaal betekent dit het volgende: 

Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van 

‘zwaarte’:  

 

Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te 

worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte 

toets). 

 

Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 

moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor 

andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde 

vogelsoorten: zie 3) 
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Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR) 

Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is 

ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’, 

mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld 

in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.  

 

Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ff-

wet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te 

verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet).  Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang 

zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen 

hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of 

standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op 

populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).  

 

De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit 

artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen 

vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of 

plantensoort bieden als voorheen 

 

In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van 

het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen 

van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 

 

Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. 

 

Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 

voor hun directe leefomgeving. 

Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 

veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 

gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die 

gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken.  

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 

beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 

dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het 

lijden zo beperkt mogelijk is.  
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Kenmerk:   2672 
Datum:   6-9-2020  
Betreft:    Quickscan natuurwaardenonderzoek in het kader van de Wet  

natuurbescherming voor het project: Rossumerstraat 19a te Agelo 

 

Briefrapport 
 
 
Inleiding  
Er zijn plannen om bestaande bebouwing uit te breiden, een nieuwe woning te bouwen en een woning 
met bijgebouw te slopen op een erf aan de Rossumerstraat 19a te Rossum. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd dier verstoord of gedood en wordt mogelijk een 
vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd dier verstoord, beschadigd of vernield. In 2015 
is een quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd en zijn de voorgenomen activiteiten getoetst aan 
de Flora- en faunawet1. Het initiatief heeft lange tijd stil gelegen, maar is recent weer opgepakt. Omdat 
resultaten van veldbiologisch onderzoek hooguit drie jaar geldig zijn, heeft initiatiefnemer Natuurbank 
Overijssel andermaal gevraagd de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader 
van wet- en regelgeving voor beschermde soorten en -gebieden te onderzoeken. Ditmaal worden de 
resultaten van het veldonderzoek getoetst aan de Wet natuurbescherming.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde 
functies. Tevens worden de voorgenomen activiteiten getoetst op wettelijke consequenties in het kader 
van gebiedsbescherming (Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000). Op basis van de 
onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen activiteiten in 
het kader van de Wet natuurbescherming en Omgevingsverordening.  
 
Doel van het onderzoek 
Bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten kunnen beschermde dier- en plantensoorten en 
beschermde waarden, zoals vogelnesten en beschermde vaste rust- en voortplantingsplaatsen negatief 
beïnvloed worden. Initiatiefnemer heeft Natuurbank Overijssel gevraagd het plangebied te onderzoeken 
op beschermde waarden en te rapporteren over de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten.  
 
Ligging en beschrijving van het plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Rossumerstraat 19A te Agelo. Het ligt in het buitengebied, circa 800 
meter ten zuiden van Ootmarsum. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied weergegeven.  
 

                                                             
1
Het plangebied is op 6 november 2015 onderzocht. De bevindingen zijn gerapporteerd in rapport 723 van 

Natuurbank Overijssel.  

Postadres 
Aladnaweg 18 
7122 RR Aalten  
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0614-435700 
0543-451142 
  

Info 
Info@natuurbankoverijssel.nl 
www.natuurbankoverijssel.nl  

Bank 
NL48 RABO 0121 5795 73 
BTW -ID 
NL001388212B56 

Ad Fontem 
M. ter Horst  
Stationsstraat 37 
7622 LW Borne 
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Detailopname en begrenzing van het plangebied bron luchtfoto: pdok). 

 
Het plangebied bestaat uit een bedrijfslocatie met bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning en agrarisch 
cultuurland dat bestaat uit een soortenarme vegetatie van raaigras. In het plangebied staat erfbeplanting 
in de vorm van solitaire zomereiken, jong loofhout en een jonge hoogstam boomgaard. Op de beoogde 
bouwlocatie van de nieuwe woning ligt een bult zand in depot. Deze bult zand is begroeid met grassen en 
kruiden.  
 
Voorgenomen activiteiten  
De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het slopen van de bedrijfswoning met bijgebouw, het 
uitbreiden van enkele bedrijfsgebouwen en het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw. Het 
nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast d.m.v. de aanplant van erfbeplanting. Op onderstaande 
afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.  
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Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: Hannink landschapsvormgeving). 

 
 
Invloedsfeer  
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit 
een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het 
onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door 
de duur, aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de 
voorgenomen activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar uitvoering van fysieke activiteiten, zoals het slopen van 
bebouwing en het bouwen van nieuwe bebouwing. De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke 
activiteiten is lokaal, m.u.v. de emissie van stikstof. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden geluid, stof 
en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn echter 
incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- 
of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 
Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 4 september 2020 tijdens de 
daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in 
dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;2 

                                                             
2
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij 
voert jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije 
tijd betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring 
(NEM-VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van 
de Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Bewolkt, droog, temperatuur 17⁰C, wind 3-4 Bft. 
 
Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode 
is matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
nog wel territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) of hebben een bezet nest, maar de meeste 
broedvogels hebben geen bezet nest meer. Veel trekvogels hebben de broedplaats reeds verlaten. 
Standvogels, zoals steenuil, kerkuil en huismus bevinden zich nog wel op of in de directe omgeving van de 
nestplaats.   
  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in 
het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
  
Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingslocaties. Sommige grondgebonden diersoorten bezetten de 
voortplantingsplaats nog omdat ze nog zogende jongen hebben, maar de meeste grondgebonden 
zoogdieren hebben al zelfstandige jongen die de voortplantingsplaats verlaten hebben. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in 
bomen. 
  
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van het jaar dat vleermuizen actief zijn en de 
zomerverblijfplaatsen bezetten. Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vrouwelijke 
vleermuizen een kraamverblijfplaats bezetten. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat 
vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. De 
mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 
bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het 
plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Volwassen amfibieën hebben de voortplantingswateren verlaten 
en bezetten de landbiotoop in deze tijd van het jaar. Amfibieën in landbiotoop zitten overdag meestal 
weggekropen in holen en gaten in de grond of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen 
goederen en zijn dan lastig waar te nemen.  
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Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt 
worden van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie 
voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden 
met de ligging van het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende 
amfibieënsoorten. 
 
 
Resultaten gebiedsbescherming  
Het plangebied ligt op minimaal 844 meter afstand van het Natura 2000-gebied Achter de Voort, 
Agelerbroek & Voltherbroek en op minimaal 575 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten zal emissie van NOx plaats vinden, als gevolg van de inzet van 
materieel met een verbrandingsmotor tijdens de sloop- en bouwfase en een tijdelijke toename van 
verkeer tijdens de ontwikkelfase als gevolg van transport van sloop- en bouwmateriaal, materieel en 
personeel.  
 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking kent in Overijssel, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Gelet op de ligging van het plangebied, op minimaal 844 meter afstand van een Natura 
2000-gebied en de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, kan een toename van 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, niet op voorhand uitgesloten 
worden. Door middel van een stikstofberekening kan het effect van de voorgenomen activiteiten 
vastgesteld worden.  
 
Resultaten soortbescherming  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende grondgebonden zoogdieren, vogels, 
amfibieën en vleermuizen. Voorgenoemde soortgroepen benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk bezetten amfibieën en grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- 
en/of voortplantingsplaats. Er nestelen geen vogels in de te slopen bebouwing en als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen bezet nest verstoord, beschadigd of 
vernield. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied.  
Mogelijk bezetten amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en kleine 
watersalamander een vaste rustplaats in het plangebied en bezetten grondgebonden zoogdiersoorten als 
bosmuis en huisspitsmuis een vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk voorgenoemde amfibieën gedood en wordt 
hun vaste rustplaats beschadigd en vernield, en worden voorgenoemde grondgebonden zoogdieren 
gedood en worden hun vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield.  
 
Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals 
het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om 
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, 



6 
 

als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht3.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door 
de Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting 
zijn van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen 
worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

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

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

ongedaan maakt. 
 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te 
doden en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
 
 
Wettelijke consequenties  
 
Vleermuizen  
 

 Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

 Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van 
vleermuizen aangetast.  
 

                                                             
3
 Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  
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Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

 Vliegroute 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen 
aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk 
een vaste rustplaats beschadigd en vernield. Voor de soorten die mogelijk gedood worden en waarvan 
mogelijk de vaste verblijfplaats beschadigd en/of vernield wordt, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van de vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling geldt omdat sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze 
vrijstelling geldt ook voor de functie van het plangebied als foerageergebied.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
 

Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
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Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

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

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust en 
voortplantingsplaats  

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

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; er wordt 
geen jaarrond beschermd nest 
aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen vogel doden  

Vleermuizen   Rust- of verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangepast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing   

Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen 

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  nee  nee nee Nee, vrijstelling  

Vogels   nee nee n.v.t.  nee nee nee  nee 

Vleermuizen    nee nee nee  nee  nee nee nee 

Amfibieën  ja nee  n.v.t.  nee  nee  nee  Nee, vrijstelling  

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
 
 
Conclusie  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de 
ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de ligging nabij het Natura 
2000-gebied, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied niet op 
voorhand uitgesloten worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. het 
programma Aerius Calculator. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde diersoorten. 
Mogelijk benutten sommige vleermuis-, amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten het 
plangebied als foerageergebied, bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste rust en 
voortplantingsplaats en bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste 
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rust- of verblijfplaats in het plangebied en amfibieën bezetten geen voortplantingsplaats in het 
plangebied.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ 
en het ‘beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende 
grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en vogels, wordt niet aangetast.  
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Inleiding 

Voor de locatie Rossumerstraat 19 te Agelo loopt een bestemmingsplanprocedure. In deze 

procedure dient onder andere een onderzoek naar de stikstofemissie plaats te vinden. De locatie 

Rossumerstraat 19 is gelegen op 780 meter van het Natura 2000-gebied Achter de Voort, 

Agelerbroek & Voltherbroek. 

 

 
 

Afbeelding 1: omgeving Rossumerstraat 19 Agelo (bron: www.geo.overijssel.nl) 

 

Referentie situatie versus planologisch beoogde situatie  

Op basis van vaste jurisprudentie geldt ten aanzien van de stikstofemissie in een 

bestemmingsplanprocedure dat de feitelijke en planologisch legale situatie ten tijde van de 

vaststelling van het plan geldt als referentiesituatie (uitspraak 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1515) 

en 8 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:298).  

 

Met betrekking tot de locatie Rossumerstraat 19 is de planologische situatie bepaald aan de hand 

van de ingediende melding Activiteitenbesluit d.d. 17 maart 2010. De in deze melding genoemde 

activiteiten dienen als input voor de referentiesituatie. In de beoogde situatie vindt er geen wijziging 

plaats wat betreft de uit te voeren activiteiten zoals benoemde in de melding Activiteitenbesluit van 

17 maart 2010. Er worden ook geen extra activiteiten mogelijk gemaakt. Enkel de bouw van een 

nieuwe woning, sloop van de bestaande woning en het legaliseren van de reeds aanwezige 

overkappingen wordt door de bestemmingsplanwijziging mogelijk gemaakt. Per saldo zal het 

gewijzigde bestemmingsplan in de beoogde situatie geen toename van stikstofemissie mogelijk 

maken ten opzichte van de huidige planologische situatie.  

  

 

 

 



Toelichting wijziging bestemmingsplan Rossumerstraat 19  Agelo 

Versie 04 

2 

 

Uitvoerbaarheid beoogde situatie 

Om aan te tonen dat de planologisch beoogde situatie uitvoerbaar is, is door ons een 

stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is de stikstofemissie welke optreedt tijdens 

de realisatie van de beoogde situatie, in deze de sloop van de bestaande woning, de bouw van de 

nieuwe woning en de realisatie van de luifels, onderzocht.  

De conclusie uit deze berekening luidt als volgt: er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 

mol/ha/jaar. 

 

De rapportage van het onderzoek, inclusief de Aerius-berekening zijn als bijlage bij voorliggende 

rapportage gevoegd.  
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1 Inleiding 

Opdrachtgever is voornemens een bedrijfswoning te bouwen op het perceel Rossumerstraat 19. 

Daartoe wordt eerst de oude bedrijfswoning gesloopt. Tevens wordt de stikstofdepositie berekend 

van plaatsing van twee zeecontainers, een bouwwerk, een dieselolietank en de plaatsing van vier 

luifels aan bedrijfsgebouwen. Tijdens de werkzaamheden zal enkele weken met (zware) voertuigen 

van en naar, maar ook in het plangebied worden gereden/gewerkt.  De daarbij optredende 

stikstofemissies kunnen leiden tot extra stikstofdepositie op de nabij gelegen Natura 2000-gebieden. 

Om die reden is de depositie van stikstof ten gevolge van de werkzaamheden berekend en 

geactualiseerd met het programmapakket AERIUS Calculator 2020 en IMAER V3_1. Deze notitie 

bevat een toelichting op deze berekening en bevat tevens de uitdraai van de Aeriusberekening. In 

figuur 1.1 is de ligging van het plangebied met daarbij het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied 

weergegeven. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitatgebied betreft het natuurgebied Achter 

de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek gelegen op circa 500 meter van het gebied.  

 

 
Figuur 1.1: Overzicht plangebied met meest nabijgelegen N2000-gebied (bron: AERIUS) 

 

  

Ootmarsum 

Achter de Voort, 

Agelerbroek & 

Voltherbroek 
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2 Wettelijk kader 

Binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en 

waardevolle soorten en habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000- 

gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de 

biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn vertaald in de Wet natuurbescherming. Per gebied zijn voor 

de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of 

uitbreidings/verbeteringsdoelstellingen zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te 

beoordelen op de gevolgen voor deze instandhoudingsdoelstellingen. 

 

Pas vernietigd 

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met bijbehorende wetgeving vastgesteld 

en in werking getreden. Hierdoor werd de vergunningverlening in het kader van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) voor het aspect stikstof vereenvoudigd. In het PAS werkten overheden 

en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook 

economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Door middel van brongerichte maatregelen 

werd een (extra) daling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden beoogd. Een deel van 

de daling van de stikstofdepositie kwam beschikbaar als depositieruimte voor economische 

ontwikkelingen. Het overige deel kwam ten goede aan de natuur waardoor gewaarborgd werd 

dat de Natura 2000-doelen worden gehaald. 

Op 29 mei 2019 ontstond als gevolg van een uitspraak van de Raad van State jurisprudentie rond 

de systematiek van passend beoordelen in het kader van het PAS. Kortheidshalve is het PAS, door 

de uitspraak van de RvS, vernietigd. Hiermee is het beoordelingsregime zoals gebruikt ten tijde van 

het PAS niet meer van toepassing. 

 

Nieuwe beleidsregels, nog veel onduidelijk 

Daarom dient vanaf 29 mei 2019 voor ieder plan of project te worden beoordeeld of het plan of 

project een verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 2000- 

gebied. In de situatie dat dit op voorhand niet kan worden uitgesloten is er sprake van een 

vergunningplicht. Vervolgens kan voor het plan of project enkel toestemming worden verleend 

nadat uit een passende beoordeling is gebleken dat als gevolg van de voorgenomen activiteiten, 

geen sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en of 

de betreffende instandhoudingsdoelstellingen in gevaar worden gebracht. 

 

Om vergunningverlening weer mogelijk te maken voor projecten waarbij er mogelijk sprake is 

van verslechterende of significante verstorende effecten op Natura 2000-gebieden hebben de 

provincies nieuwe beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels geven samengevat aan dat een 

toename van stikstofdepositie, onder voorwaarden, kan worden gesaldeerd met afnamen van 

stikstofdepositie binnen of buiten het project (het zogenaamde intern of extern salderen). Op deze 

wijze kan, voor zover het onderdeel stikstofdepositie betreft een situatie worden bereikt waarbij uit 

de passende beoordeling volgt dat er geen sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken 

van enig Natura 2000-gebied en/of de betreffende instandhoudingsdoelstellingen in gevaar worden 

gebracht. Voor wat betreft extern salderen wordt opgemerkt dat rekening gehouden dient te 

worden met afromen (70% van de over te nemen stikstofdepositie mag worden gebruikt). 
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3 Uitgangspunten 

De sloop van de oude en bouw van de nieuwe woning zal maximaal 26 weken in beslag nemen.  

Tijdens deze periode vinden diverse activiteiten plaats waarbij stikstofemissie zal plaatsvinden. 

 

Invoergegevens AERIUS 

In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissie van NOx en 

NH3 wordt bepaald. Ook de bewegingen van en naar het plangebied dienen in de berekening 

meegenomen te worden. Conform jurisprudentie dient de verkeersgeneratie beschouwd te worden 

tot dat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Volgens de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het moment dat het aan- en 

afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer, 

onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt.  

 

Emissies realisatiefase 

Aan de hand van de opgave van de opdrachtgever, praktijkervaring, literatuurstudie en de omvang 

van het project zijn de in te zetten voertuigen en de gebruiksduur bepaald. Relevant voor de AERIUS-

berekening zijn de volgende activiteiten;  

 

• gebruik kraan voor plaatsing zeecontainers, luifels en bouwwerk 

• gebruik kraan voor sloop oude woning en carport  

• vrachtvoertuigen voor afvoer sloopmaterialen  

• kraan voor het ontgraven van het bouwperceel en naderhand weer aanvullen 

• tractor + dumper voor aan- en afvoer grond en zand 

• trilwals voor het aftrillen van het zand 

• vrachtvoertuigen (zwaar en middelzwaar) voor aanvoer alle materialen 

• bouwkraan (electrisch)  

• vorkheftruck (electrisch) voor transport materialen op het bouwterrein 

 

Daarnaast is er sprake van aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens, personenbusjes en auto's.  

De ligging van de locatie bepaalt wanneer de aan- en afvoerbewegingen kunnen worden beschouwd 

als zijnde ‘opgenomen in het heersende verkeersbeeld’. 

 

Locatie 

Het plangebied is gelegen in het buurtschap Agelo, in het buitengebied nabij de stad Ootmarsum. 

 
Figuur 3.1: locatie plangebied (bron: AERIUS) 
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Onderstaand is de bestaande/huidige situatie te vinden met linksonder, 19a, de te slopen woning. 

 
Figuur 3.2 Overzicht bestaande situatie (bron: opdrachtgever) 

 

En de toekomstige situatie, met midden onder de te bouwen bedrijfswoning, bw. 

 
Figuur 3.3 Overzicht toekomstige situatie (bron: opdrachtgever) 
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Emissie mobiele werktuigen 

Hieronder zijn de omvang en de uitgangspunten ten aanzien van het in te zetten materieel 

weergegeven.  De activiteiten zijn in AERIUS gemodelleerd als puntbron. In bijlage 1 is een 

gedetailleerd overzicht opgenomen van de uitgangspunten die hierbij gehanteerd zijn. Om te 

kunnen voldoen aan de maximale NOx emissie-eisen wordt nu een electrische heftruck ingezet in 

plaats van een heftruck met verbrandingsmotor en een kraan met een minder zware motor. In 

onderstaande tabel is de emissieberekening NOx mobiele werktuigen opgenomen. 

 

 
Tabel 3.1: Berekening emissie NOx mobiele voertuigen 

 

 

Emissie stilstaande voertuigen 

Bij diverse activiteiten op het terrein (zoals bij het laden en lossen van materialen) blijft de motor 

van de voertuigen draaien. De voertuigen moeten minimaal aan de EURO VI-norm1 voldoen en 

bestaan uit een mix van zware en middelzware vrachtvoertuigen, gemiddeld 200 kW. Voor het 

berekenen van de emissies NOx is voor het laden van de vrachtvoertuigen een tijd van 5 minuten 

aangehouden, bij de levering van materialen is een lostijd van 10 minuten aangehouden. Het lossen 

zal veelal geschieden door de electrisch aangedreven heftruck. De motoren van de EURO VI-

generatie zijn uitgerust met start/stop-systemen waarbij de motor direct uitschakelt bij stationair 

draaien, voor de berekening is niettemin maximaal 5 minuten stationair aangehouden (worse case). 

De activiteiten zijn in AERIUS gemodelleerd als puntbron met een maximale uitstoothoogte van 2,5 

meter. In onderstaande tabel is de emissieberekening stilstaande motorvoertuigen opgenomen. 

 

Tabel 3.2: Berekening emissie NOx stilstaande vrachtvoertuigen 

 

Aan- en afvoer materiaal en personen 

Op basis van opgave van opdrachtgever en van de hoeveelheid aan- en af te voeren materialen is 

het aantal bewegingen vastgesteld met vracht- en personenvoertuigen tijdens het project. De 

vrachtvoertuigen zijn geclassificeerd als middelzwaar en zwaar vrachtverkeer, in de praktijk zal dit 

uitkomen op circa elk de helft. In onderstaande tabel is het totaal aantal motorvoertuigbewegingen 

opgenomen. 

 

 
Tabel 3.3: Aantal motorvoertuigenbewegingen  
 

1 https://dieselnet.com/standards/eu/hd.php 

Werktuig Stage- Duur Vermogen Lastfactor Emissie Emissie

klasse [uur] [kW] [%] [g/kWh] [kg]

kraan (sloop - luifels - tank) V 28 125 0,69 0,8 1,93

kraan (ontgraven-aanvullen) V 16 100 0,69 0,8 0,88

tractor IV 16 200 0,55 0,9 1,56

trilwals IIIB 8 10 0,40 1,1 0,04

Activiteit Euro Vrachten Laad/lostijd Duur Vermogen Last- Emissie Emissie

klasse [aantal] [minuten] [uur] [kW] factor [g/kWh] [kg]

Vrachtvoertuig laden Euro VI 10 5 1 200 0,15 0,40 0,01

Vrachtvoertuig lossen Euro VI 103 10 18 200 0,40 0,40 0,58

Voertuigtype Voertuigen Bewegingen

[aantal totaal] [totaal] 

Personenvoertuigen 260 520

Vrachtvoertuigen middelzwaar 57 113

Vrachtvoertuigen zwaar 57 113
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Het vracht- en personenverkeer wordt via de Rossumerstraat aan- en afgevoerd en gaat daar op in 

het overige verkeer. Voor deze lijnbron is gerekend met het wegtype "binnen bebouwde kom" 

(worse case) en gemodelleerd als lijnbron.  

 

In de volgende figuur is een overzicht te vinden van de verkeersgeneratie tijdens de realisatiefase 

 

 
Figuur 3.4: overzicht verkeersgeneratie, lijn 3 (bron: AERIUS) 

 

 

Emissie stookinstallatie 

De nieuwe woning wordt verwarmd door middel van een stookinstallatie met als brandstof gasolie. 

De te slopen woning werd eveneens met deze stookinstallatie verwarmd. De stookinstallatie is van 

bouwjaar 2016 en is een Giersch GU200. Deze springt aan als de watertemperatuur lager is dan 50 

graden en stopt met verwarmen bij 70 graden Celsius. Deze stookinstallatie voldoet aan de Duitse 

emissie-eis 2015 voor kleine stookinstallaties, deze eis is een maximale uitstoot van 116 Mg/Nm3 bij 

3% O2
2). 

Het nominaal thermisch vermogen zoals ingevoerd in de CalComEmis-berekening3) is 0,059 MW. Dit 

nominaal vermogen is als volgt berekend; gemiddeld verbruik gasolie volgens opdrachtgever is 4 

liter per uur dit is afgerond 5 kg gasolie/uur, stookwaarde van gasolie is 42,7 MJ/kg. Dit maakt: 5 / 

3600 s/h / 42,7 = 0,059 MJ/s is gelijk aan 0,059 MW4). De berekening bedrijfstijd is 455 uur op 

jaarbasis, als volgt berekend; 52 weken * 7 dagen * 1,25 uur per dag gemiddeld, afgerond in 

CalComEmis geeft dit 500 uur. CalComEmis berekent met bovenstaande gegevens een jaarlijkse 

emissie van 3,52 kg NOx. De CalComEmis.xls is te vinden in de bijlage 3.  

 
2) https://publicaties.ecn.nl/PdfFetch.aspx?nr=ECN-E--10-115 

3) https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/berekening/ 

4) https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/vragen-antwoorden/vragen-antwoorden-1/middelgrote/bereken-thermisch/ 
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4 Resultaten en conclusie 

De berekening met AERIUS Calculator 2020 genereert een ‘leeg’ rapport. De conclusie uit de 

berekening luidt als volgt: er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar.  

 

Bijlage 2 bevat in pdf de AERIUS-resultaatberekening  
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Bijlage 1: Uitgangspunten 
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Bijlage 2: AERIUS-rapportage 



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

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

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

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RkEB7g4p9xo5 (25 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Haarhuis Generatoren Rossumerstraat 19, 7636 PK Agelo

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Rossumerstraat 19 RkEB7g4p9xo5

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 november 2020, 19:53 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 8,74 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting plaatsing containers en luifels
sloop woning
bouw woning
stookinstallatie

RkEB7g4p9xo5 (25 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Rossumerstraat 19 mobiel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 4,43 kg/j

Rossumerstraat 19 stilstaand
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j

Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verwarming woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,50 kg/j

RkEB7g4p9xo5 (25 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Rossumerstraat 19 mobiel
Locatie (X,Y) 258209, 490543
NOx 4,43 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW kraan (sloop-luifel-
tank)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,93 kg/j
< 1 kg/j

AFW kraan (ontgraven -
aanvullen)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW tractor met dumper 3,5 4,0 0,0 NOx 1,58 kg/j

AFW trilwals 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Rossumerstraat 19 stilstaand
Locatie (X,Y) 258240, 490571
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW vrachtvoertuig
laden

2,5 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW vrachtvoertuig
lossen

2,5 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

RkEB7g4p9xo5 (25 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 258155, 490549
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 520,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

113,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 113,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verwarming woning
Locatie (X,Y) 258222, 490546
Gebouw (LxBxH)
Oriëntatie

14,5 x 12,5 x 5,0 m 5°

Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,50 kg/j

RkEB7g4p9xo5 (25 november 2020)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RkEB7g4p9xo5 (25 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bijlage 3: CalComEmis.xls 
 



Gegevens van de stookinstallatie

Omschrijving

Nominaal thermisch ingangsvermogen 0,059 MWth

Bedrijfstijd 500 uren/jaar

Gemiddelde belasting 100 %

Gemiddelde rookgastemperatuur 100 °C

Uitstroomoppervlak schoorsteen 0,1 m² (= diameter 0,36 m)

Brandstof 1 HBO/LFO/MFO/Diesel

Aandeel secundaire brandstof (brandstof 2) % (MJ/MJtotaal*100)

Brandstof 2 Geen

Emissie NOx NOx

Actuele zuurstofconcentratie in droog rookgas 3 vol% (luchtfactor: 1,16)

NOx-concentratie (als NO2) in droog rookgas 116 mg/Nm³

Referentie zuurstofconcentratie 3 vol% (droog rookgas)

Referentietemperatuur voor warmteberekening 12 °C

Droog rookgasdebiet 0,286 Nm³/MJ

Verbrandingsluchtverbruik (met 1 vol% vocht) 0,306 Nm³/MJ

H2O-debiet (uit verbranding en luchtverbruik) 0,036 Nm³/MJ

CO2-debiet 0,038 Nm³/MJ (= 73,8 kg/GJ  266 kg/MWh)

Energieverbruik 2,12E+02 MJ/uur   (= 1,06E-01 TJ/jaar)

Verbruik van hbo/lfo/mfo/diesel (Stw=42,5 MJ/kg) ≈5 kg/uur    (= 2,50E+03 kg/jaar)

Nat rookgasdebiet 6,84E+01 Nm³/uur

Vochtconcentratie 11,2 vol% (dauwpunt: 49 °C)

Kooldioxide-concentratie 11,7 vol%

Zuurstofconcentratie 2,7 vol%

NOx-concentratie (als NO2) 75,4 mg/m³

103,0 mg/Nm³

Dichtheid nat rookgas 1,29 kg/Nm³

Soortelijke warmte nat rookgas 1,374 kJ/(Nm³.K) (= 1,063 kJ/(kg.K))

Rookgasdebiet 6,07E+01 Nm³/uur

Kooldioxide-concentratie 13,1 vol%

Zuurstofconcentratie 3,0 vol%

NOx-concentratie (als NO2) 116,0 mg/Nm³ (= 33,2 g/GJ  119,4 g/MWh)

NOx-concentratie (als NO2) bij 3 vol% O2 116,0 mg/Nm³

Rookgasdebiet 0,0 m³/s (nat rookgas bij 100 °C)

Uitstroomsnelheid 0,3 m/s

NOx-vracht (als NO2) 7,05E-03 kg/uur (=3,52E+00 kg/jaar)

Warmte emissie (Tref=12°C) 0,00 MW (= 3,9%)

Droog rookgas

Berekende emissies

Emissiegegevens van de stookinstallatie

Nat rookgas

Referentiecondities

Stookoliekachel 200 kW

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit spreadsheet is opgesteld, kunnen fouten niet worden uitgesloten. 

Deze versie van CalComEmis.xls (3.0) is te gebruiken tot 01-01-2021.

HBO/LFO/MFO/Diesel: verbrandingsparameters bij 3 vol% O2 in droog rookgas

Brandstof(fen)

Met het werkblad <Combustion Emissions> kunnen eenvoudige emissieberekeningen aan stookinstallaties worden 

uitgevoerd. Zo kunnen meetwaarden naar standaard condities worden omgerekend of de emissievracht en de warmte-

emissie die nodig zijn voor depositieberekeningen met Aerius, worden berekend.

CalComEmis.xls
Calculation Combustion Emissions
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1. Inleiding 
In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied, Rossumerstraat 19a’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 6 oktober 2016 
in de Staatscourant en het huis-aan-huis blad is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening met ingang van 7 oktober 2016 het ontwerp-bestemmingsplan 
‘Buitengebied, Rossumerstraat 19a’ voor een ieder ter inzage gelegd. Het ontwerp-
bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de openingsuren in het 
gemeentehuis te Denekamp worden ingezien. Ook was het ontwerp te raadplegen op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft tot doel het bestemmingsvlak ‘Bedrijf – voormalig 
agrarisch’ zodanig gewijzigd te situeren dat de bouw van een bedrijfswoning ter vervanging van 
de bestaande bedrijfswoning mogelijk wordt. 
 
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken. Er is één reclamant die gebruik heeft gemaakt van het recht om 
een zienswijze in te dienen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen zienswijzen samengevat 
en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke zienswijze 
afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de zienswijze al dan niet wordt 
overgenomen.  
 
In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de 
zienswijzen, op een rij gezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Behandeling zienswijzen 

2.1 Reclamant  
Datum pro forma zienswijze: 17 november 2016 
Documentnummer pro forma zienswijze: I16.075062 
Termijn aanvulling pro forma zienswijze met gronden: bij brief van 22 november 2016 is gelegenheid 
gegeven tot aanvulling van de pro forma zienswijze op uiterlijk 1 december 2016 
Datum ontvangst aanvulling pro forma zienswijze: 1 december 2016 
Documentnummer aanvulling pro forma zienswijze: I16.077355 
 
Hoofdlijn van de zienswijze 
Reclamant verzet zich tegen de in het ontwerp-bestemmingplan voorziene bestemming. Reclamant 
gaat daarbij voornamelijk in op het negeren van voorschriften en regels van het vigerende 
bestemmingsplan. Gezien het feitelijk gebruik van het Voormalig agrarisch bedrijf (VAB) 
Rossumerstraat 19a en de lage handhavingsnormen van de verantwoordelijke overheden ligt het 
volgens reclamant niet in de verwachting dat conform het voorliggende ontwerp bestemmingsplan zal 
worden gehandeld. Reclamant maakt zich zorgen over het feitelijk gebruik van het VAB en de 
duurzaamheid en zorgvuldigheid van het gebruik van de agrarische percelen belendend aan het 
huidige bestemmingsvlak. Voorts is de verkeersveiligheid verslechterd als gevolg van de tweede in- 
en uitrit van een inmiddels verharde, verbrede en verlegde weg die frequent door vrachtverkeer wordt 
gebruikt.  
 
Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van deze reclamant ingegaan. 
 
1 In 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied 2010” vastgesteld. 

Hierin werd voor niet agrarische functies op voormalige agrarische bedrijven onder 
voorwaarden mogelijkheden gegeven, waaronder het maximaal gebruik van 500 m² aan 
oppervlakte voor de niet-agrarische functie en geen opslag van goederen buiten de 
bedrijfsgebouwen. Het erf aan de Rossumerstraat 19a betreft een dergelijk voormalig 
agrarisch bedrijf (VAB). Het feitelijke gebruik van dit erf is al jaren in strijd met de 
voorwaarden die het bestemmingsplan Buitengebied stelt. In de praktijk worden er buiten 
de bedrijfsgebouwen, ook in de weilanden buiten het bestemmingsvlak, meerdere 
vrachtwagens, containers en ander (groot) materieel met grote regelmaat opgeslagen. De 
aanwezigheid is op luchtfoto’s waar te nemen.  

 
Gemeentelijk standpunt 
 
De huidige situatie op basis van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 
Het bedrijf aan de Rossumerstraat 19a in Agelo, Haarhuis Generatoren B.V., is een bedrijf dat sinds 
1992 activiteiten onderneemt om klanten van stroom te voorzien middels aggregaten, loadbanks, 
verdeelkasten, kabels en verlichting. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ is het bedrijf 
bestemd als ‘Bedrijf – Voormalig agrarisch’. Gebleken is dat ten tijde van het indienen van de 
zienswijze er inderdaad in strijd met voornoemd bestemmingsplan het volgende plaatsvond: 
- de opslag van goederen buiten de gebouwen,  
- de opslag van zand voor een periode langer dan zes maanden,  
- het gebruik van bedrijfsgebouwen voor bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van de opslag van 

goederen met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 500 m2. 
 
Dit gebruik is op basis van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 niet toegelaten. Ook in het 
ontwerpbestemmingsplan is dit gebruik niet toegelaten, doordat er gebruiksverboden zijn opgenomen 
in de volgende artikelen: 
- artikel 4.4.1 onder a: het opslaan van goederen buiten de gebouwen; 
- artikel 4.4.1 onder b: het gebruik van de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, voor 

bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van opslag van goederen, met een gezamenlijke 
bedrijfsvloeroppervlakte groter dan 500 m²; 

- artikel 3.3 onder d: het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
materialen, langer dan zes maanden per jaar. 

 



 

 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is de opslag van goederen aan de achterzijde van het 
perceel verwijderd en is eveneens de opslag van zand verwijderd. 

 

Strijdig gebruik en te veel aan bedrijfsgebouwen 
Naar aanleiding van de zienswijze is geconstateerd dat er in de huidige situatie meer dan 500 m2 van 
de bedrijfsgebouwen/overkappingen voor bedrijfsactiviteiten, anders dan voor de opslag van 
goederen, wordt gebruikt. Tevens is geconstateerd dat er binnen het bestaande bestemmingsvlak 
meer bebouwing aanwezig is dan dat de huidige bouwregels mogelijk maken en waarvoor ook geen 
omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ is afgegeven. Het betrof ten tijde van de indiening 
van de zienswijze in totaal 365 m2 aan bedrijfsbebouwing (luifels / overkapping) en 180 m2 aan 
opslagcontainers. De bebouwing is volgens initiatiefnemer noodzakelijk om installaties en 
bedrijfsinventaris overdekt te kunnen stallen. 
 
Legalisatie op basis van KGO-beleid 
Er is onderzocht of op basis van gemeentelijk beleid het huidige gebruik van de 
bedrijfsgebouwen/overkappingen voor meer dan 500 m2, anders dan de opslag van goederen, kan 
worden gelegaliseerd. Ook is onderzocht of de huidige oppervlakte aan bebouwing, die meer is dan 
volgens de bouwregels is toegelaten, kan worden gelegaliseerd.  
 
De verruiming van de gebruiksmogelijkheden boven de 500 m2 en de legalisatie van de 365 m2 aan 
bedrijfsbebouwing kan gerealiseerd worden door toepassing van het Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving (KGO) waarbij invulling wordt gegeven aan de motie van 8 oktober 2013 (agendapunt 12) 
bij de vaststelling van het KGO-beleid. In die motie is aangegeven dat maatwerk van toepassing is in 
gevallen waarin op VAB-locaties gevestigde niet agrarische bedrijven willen uitbreiden en daarbij geen 
sprake is van afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit en de uitbreiding binnen het bestaande 
bestemmingsvlak plaatsvindt.  
 
De legalisatie van de 180 m2 aan containers is niet mogelijk, aangezien deze bebouwing niet aan de 
welstandseisen voldoet en afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. De containers 
moeten dan ook verwijderd worden en 148 m2 hiervan is inmiddels ook verwijderd. Wel blijft er extra 
behoefte bestaan aan opslagmogelijkheid. Hiervoor wil men op de locatie van de huidige containers 
twee nieuwe bouwwerken oprichten met een oppervlakte van respectievelijk 7 m2 (om de bestaande 
container naast de schuur wordt een gebouw gebouwd) en 25 m2 (om de nog aanwezige 2 containers 
op het terrein) wordt een gebouw omheen gebouwd). Daarnaast wil men tegen een bestaande schuur 
een overkapping ten behoeve van opslag ter grootte van 148 m2 realiseren. In totaal wordt hiermee 
180 m2 aan bebouwing nieuw gebouwd ten behoeve van inpandige opslag. De bouwmogelijkheden 
hiervoor passen binnen de kaders van het KGO beleid.   
 
Samengevat wordt door toepassing van het KGO beleid de oppervlaktebeperking aan het gebruik ten 
behoeve van bedrijfsactiviteiten tot 500 m2 losgelaten, wordt 365 m2 bedrijfsbebouwing gelegaliseerd 
en wordt 180 m2 bedrijfsbebouwing nieuw gebouwd.  
 
Wijziging van het vast te stellen bestemmingsplan 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan wordt daartoe in de regels de oppervlaktebeperking aan 
het gebruik ten behoeve van bedrijfsactiviteiten losgelaten en tevens wordt de maximaal toelaatbare 
bedrijfsbebouwing vastgelegd op 2.647 m2. Van deze 2.647 m2 bedrijfsbebouwing is 2.102 m2 reeds 
vergund. Voor de 365 m2 te legaliseren en 180 m2 nieuw te bouwen bedrijfsbebouwing moet 
initiatiefnemer een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ aanvragen, zodra het 
bestemmingsplan inwerking is getreden.  
 
Vanwege de toepassing van het KGO beleid is er met initiatiefnemer een KGO-overeenkomst 
afgesloten. 
 
  



 

 

Dit betekent ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat middels het vastgestelde 
bestemmingsplan: 
- het opslaan van goederen buiten de gebouwen, strijdig gebruik is op grond van artikel 4.4.1 onder 

a; 
- het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen voor langer dan 

zes maanden per jaar, strijdig gebruik is op grond van artikel 3.3 onder d. 
 

Het gebruik van bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, voor bedrijfsactiviteiten, met een 
gezamenlijk bedrijfsoppervlakte van maximaal 2.647 m2, wordt in het vast te stellen bestemmingsplan 
op grond van het KGO-beleid toegelaten.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de opmerking van reclamant dat er meer dan 500 m2 aan gebouwen wordt 
gebruikt voor bedrijfsactiviteiten en dat er meer bedrijfsgebouwen zijn gerealiseerd dan is toegestaan 
wordt het vast te stellen bestemmingsplan middels toepassing van het KGO beleid aangepast. Voor 
het perceel Rossummerstraat 19a is en blijft buitenopslag en de opslag van zand voor een periode 
langer dan zes maanden strijdig gebruik. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het college een 
beginselplicht tot handhaving heeft.  
 
 
2 Het bedrijf aan de Rossumerstraat 19a houdt zich niet aan de bestemmingsplanregels en 

de strijdigheden met de regels breiden zich zelfs uit buiten de grenzen van het 
bestemmingsvlak. Zo is er een brede met puin verharde weg aangelegd dwars door een 
weiland, deze weg wordt overdag en ’s nachts gebruikt met name door vrachtverkeer. De 
inrit van deze weg is gelegen dichterbij een bocht in de provinciale weg dan de legale en 
vergunde inrit voor het bedrijf. Deze oneigenlijke inrit levert onoverzichtelijke en 
gevaarlijke situaties op.  

 
Gemeentelijk standpunt 
Het perceel Rossumerstraat 19a wordt middels twee uitwegen ontsloten op de provinciale weg 
‘Rossumerstraat’. De meest noordelijke uitweg betreft een gecombineerde uitweg met het 
naastgelegen agrarische bedrijf aan de Rossumerstraat 19 en leidt naar het bedrijfsperceel van 
initiatiefnemer. De meest zuidelijke uitweg betreft een uitweg naar de bedrijfswoning Rossumerstraat 
19a. Om aan een provinciale weg een uitweg te maken of de uitweg of het gebruik ervan te wijzigen 
moet een melding ingediend worden bij de Provincie Overijssel. De Provincie Overijssel kan in haar 
archieven voor beide uitwegen geen ontheffing of een toestemming vinden. De provincie geeft aan dat 
de uitwegen daar al jaren liggen en dat gelet op de overgangsregeling en het feit dat de provincie al 
die tijd niets over de uitwegen heeft gezegd, de uitwegen geacht worden te zijn verleend. Echter, als 
er een verkeersonveilige situatie is, kan de provincie alsnog hiertegen handhavend optreden. Over het 
gedeelte op de eigen gronden kan de provincie niets zeggen. Wel over de aansluiting op de 
provinciale weg. De rayoninspecteur van de provincie is in april 2017 naar de locatie geweest en heeft 
geoordeeld dat de uitweg geen gevaarlijke situatie oplevert. Er is genoeg overzichtelijkheid. De 
Provincie Overijssel heeft geen grondige redenen om hiertegen handhavend op te treden. Verder 
geeft de Provincie aan dat als aanvrager een toestemming vraagt voor de aansluiting op de 
provinciale weg, deze dan ook verleend zal worden.  Dit staat dan ook niet aan de uitvoerbaarheid van 
het bestemmingsplan in de weg. 
 
De brede met puin verharde weg dwars door het weiland is zowel binnen het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2010’ als binnen het vast te stellen bestemmingsplan deels gelegen binnen de 
bestemming ‘Agrarisch-1’ en deels binnen de bestemming ‘Bedrijf – Voormalig agrarisch’. In beide 
bestemmingen is het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden 
ten behoeve van de bereikbaarheid van bebouwde percelen niet strijdig met de gebruiksregels.  
De landschappelijke inpassing is geborgd in artikel 4.4.2 onder b van de planregels middels een zgn. 
voorwaardelijke verplichting. De meest zuidelijk gelegen uitweg heeft daardoor geen verbinding tot de 
bedrijfsgebouwen. In het ontwerpbestemmingsplan was deze weg niet conform de werkelijkheid 
gesitueerd (namelijk smaller en anders vormgegeven) en dit is aangepast in het vast te stellen 
bestemmingsplan.  
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  



 

 

 
3 Er is een tweede parkeerterrein aangelegd in het weiland buiten het bestemmingsvlak.  
 
Gemeentelijk standpunt 
Een parkeerterrein ten behoeve van een niet-agrarisch bedrijf op gronden met een agrarische 
bestemming is niet toegestaan. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is dit parkeerterrein 
inmiddels verwijderd. In het eerstvolgende plantseizoen zullen op deze gronden fruitbomen worden 
geplant, conform het landschappelijk inpassingsplan. De gronden waarop de genoemde overtreding 
plaatsvond, bevinden zich niet binnen het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan. Omdat deze 
gronden wel onderdeel uitmaken van het bij het bestemmingsplan behorende landschappelijk 
inpassingsplan, wordt bij het vast te stellen bestemmingsplan het plangebied uitgebreid. De omvang 
van het plangebied wordt gelijkgesteld aan de omvang van het landschappelijk inpassingplan.  
 
De gronden waarop ten tijde van het indienen van de zienswijze in strijd met het gebruik de 
parkeerplaats was aangelegd, blijven in het vast te stellen bestemmingsplan een agrarische 
bestemming houden. Het gebruik als parkeerterrein blijft daarom strijdig op grond van artikel 3.3 onder 
e van de planregels 
 
In het aangepaste inrichtingsplan is op het terrein zelf (ter hoogte van waar voorheen de containers 
stonden) ruimte gemaakt voor 11 parkeerplaatsen. Het aanleggen en in stand houden van deze 
parkeerplaatsen is als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de planregels van het vast te stellen 
bestemmingsplan.   
 
Conclusie 
In het vast te stellen bestemmingsplan wordt het plangebied zodanig uitgebreid dat de omvang gelijk 
is aan de omvang van het landschappelijk inpassingsplan. De aanleg en gebruik van de gronden ten 
behoeve van een parkeerterrein buiten de bestemming ‘Bedrijf – Voormalig agrarisch bedrijf’ blijft ook 
in het vast te stellen bestemmingsplan strijdig gebruik op grond van artikel 3.3 onder e. Het 
inrichtingsplan is zodanig aangepast dat er op het bedrijfsterrein 11 parkeerplaatsen zullen worden 
aangelegd, zodat er binnen de bestemming ‘Bedrijf – Voormalig agrarisch bedrijf’ in de 
parkeerbehoefte kan worden voorzien. De aanleg en instandhouding van de 11 parkeerplaatsen, 
zoals aangeduid op het inrichtingsplan, is geborgd via een voorwaardelijke verplichting in artikel 4.4.1 
onder h van de planregels.  
 
4 Er is een extra bouwwerk neergezet in het weiland belendend aan het bedrijfsterrein. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Initiatiefnemer geeft aan dat dit een vergunningsvrij gebouw behorende bij de bedrijfswoning betreft. 
Uit luchtfoto’s blijkt dat het gebouw tussen 2012 en 2013 gebouwd is. Op dat moment gold voor deze 
grond de bestemming ‘Agrarisch-1’ binnen het plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010’. Gelet op deze bestemming voldeed het gebouw alleen op dat punt al niet aan de voorwaarden 
om als vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk op grond van artikel 2 bijlage II Besluit omgevingsrecht 
(Bor) aangemerkt te kunnen worden. Op het moment dat het bestemmingsplan Buitengebied, 
Rossumerstraat 19a in werking is getreden past deze ca. 56 m2 grote schuur binnen de 
bedrijfsbestemming en betreft het op grond van artikel 3 lid 1 bijlage 2 Bor een vergunningsvrij 
bijbehorend bouwwerk bij de bedrijfswoning. Conform de systematiek van het bestemmingsplan 
Buitengebied mag bij alle bedrijfswoningen in het buitengebied maximaal 100 m2 bijbehorende 
bouwwerken worden gebouwd. Omdat er een wisselwerking bestaat tussen het Bor en het 
bestemmingsplan moet de schuur van ca. 56 m2 meegeteld worden met het maximum van 100 m2. 
Dit betekent dat er voor de bedrijfswoning na vaststelling van het bestemmingsplan nog maximaal ca. 
44 m2 aan bijbehorende bouwwerken bij de woning gebouwd mogen worden. 
 
De vrijstaande schuur van ca. 56 m2 is in het geldend bestemmingsplan nog buiten de 
bedrijfsbestemming gelegen. Deze schuur is bedoeld als bijbehorend bouwwerk bij de nieuw te 
bouwen bedrijfswoning ter vervanging van de bestaande bedrijfswoning. In het ontwerp 
bestemmingsplan valt deze schuur binnen de bedrijfsbestemming. Op het moment dat het 
bestemmingsplan in werking is getreden betreft het een vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk bij de 
bedrijfswoning. 
 
  



 

 

Conclusie 
Na het inwerking treden van het bestemmingsplan van het vast te stellen bestemmingsplan is de 
illegaal gerealiseerde schuur legaal.  
 
5 Er ligt al gedurende meerdere weken een hoge berg zwarte aarde (“zwart zand”) van 

onduidelijke herkomst in een weiland nabij het bedrijfsterrein.  
 
Gemeentelijk standpunt 
De opslag van de grond was bestemd voor het aanleggen van de tuin op het moment dat de 
bedrijfswoning gerealiseerd is. Opslag van grond (aarde) op percelen met een agrarische bestemming 
is niet toegestaan. Zie hiervoor ook onze reactie onder punt 1. Naar aanleiding van de ingediende 
zienswijze is de grond inmiddels geëgaliseerd en vindt er geen grondopslag meer plaats.  
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de zienswijze is de opslag van grond beëindigd. Opslag van grond langer dan 
zes maanden blijft strijdig. Op basis van het bestemmingsplan kan hierop worden gehandhaafd. 
 
6 Het ontwerp bestemmingsplan maakt een nieuwe bedrijfswoning ter vervanging van de 

bestaande bedrijfswoning mogelijk. De vervangende bedrijfswoning is gesitueerd op 
gronden die momenteel als  weiland in gebruik zijn. Daarmee wordt het agrarisch gebied 
verder bebouwd en het bestemmingsvlak verder richting agrarisch gebied geschoven.  

 
Gemeentelijk standpunt 
Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een integraal plan om een bestaande bedrijfswoning te 
verplaatsen, inderdaad naar een plek die nu weiland is. De ondernemer heeft een kwalitatief goed en 
ruimtelijk aanvaardbaar plan aangeleverd op basis waarvan de gemeente besloten heeft om in 
principe mee te werken aan het plan van de ondernemer om de bedrijfswoning te verplaatsen en het 
landschapsplan uit te voeren. De afstand tot omliggende percelen is dermate groot dat deze niet in de 
gebruiksmogelijkheden van hun gronden worden beperkt. Het bedrijfsperceel wordt gewijzigd 
gesitueerd, maar de oppervlakte ervan blijft ongewijzigd. Door een andere inrichting van het terrein, 
kan het terrein beter worden gebruikt door de initiatiefnemer.  
 
Conclusie 
Het bouwperceel wordt gewijzigd gesitueerd. De oppervlakte van het bouwperceel blijft ongewijzigd. 
Planologisch gezien verdwijnt er geen agrarische bestemming. 

 
7 Afspraken en voorschriften uit eerdere bestemmingsplannen met betrekking tot de locatie 

zijn niet nagekomen door de eigenaar. Hoe wordt gegarandeerd dat de afspraken en regels 
uit dit bestemmingsplan wel worden uitgevoerd? Gezien het feitelijk gebruik van de locatie 
en de lage handhavingsnormen van de verantwoordelijke overheden ligt het niet in de 
verwachting dat conform het voorliggende bestemmingsplan Rossumerstraat 19a zal 
worden gehandeld. Ik maak mij zorgen over het feitelijk gebruik van het VAB en de 
duurzaamheid en zorgvuldigheid van het gebruik van de agrarische percelen belendend 
aan het huidige bestemmingsvlak. 

 
Gemeentelijk standpunt 
De regels van het bestemmingsplan moeten door initiatiefnemer worden nageleefd. Het college heeft 
een beginselplicht tot handhaving. De eerste stap die daarbij altijd genomen moet worden is te 
onderzoeken of het strijdige gebruik te legaliseren is. In voorliggend geval is dit onderzoek naar 
aanleiding van de zienswijze gedaan en zijn de mogelijkheden die het KGO beleid biedt meegenomen 
in het nu voorliggende bestemmingsplan. Ook na vaststelling blijft gelden dat de regels van het 
bestemmingsplan door initiatiefnemer moeten worden nageleefd. Voorts staat het reclamant vrij om 
een verzoek tot handhaving in te dienen, waarop het college een besluit dient te nemen. 
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
 



 

 

3. wijzigingen ONTWERP-bestemmingsplan 

Wijzigingen  
 
Zowel op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijze als op ambtelijke 
gronden worden ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan de navolgende 
wijzigingen in de planregels, op het landschappelijk inpassingsplan en op de verbeelding 
doorgevoerd.  
 
Regels  
In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
Aan artikel 1 (Begrippen) worden de volgende leden toegevoegd, waardoor de volgende leden 
automatisch vernummerd worden: 
 

1.11 bedrijfsmatig 
gericht op het behalen van winst; 
 
1.12 bedrijfsmatige kamerverhuur 
een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan 
anderen dan de rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, 
woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met 
gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder meer blijken uit het feit dat voor de 
kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer zelfstandig wordt 
bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen; 
 
1.32 hoofdverblijf 
het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke 
activiteiten van betrokkene, waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente 
Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres en/of betrokkene het adres heeft 
opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke omstandigheden blijkt 
dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt; 
 
1.40 parkeren 
een geparkeerd voertuig is een voortuig dat lager stilstaat dan nodig is voor het in- en 
uitstappen of voor het laden  en lossen; 
 
1.47  stallen 
in een garage of andere bewaarplaats zetten; 
 
1.49  voertuig 
vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren 

 
Artikel 1.9 (bedrijf) als volgt te wijzigen: 

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan 
en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten 

 
Artikel 1.14 (bedrijfswoning) als volgt te wijzigen: 

een gebouw met woning op een terrein, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van (het 
huishouden van) een persoon die (dat) werkgerelateerd is met dat bedrijf. In geval de woning 
bij een gebouw of op een terrein wordt gebouwd, maken alle aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken onderdeel uit van de bedrijfswoning; 

 
Artikel 1.33 (huishouden) als volgt te wijzigen: 

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van 
ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en 
entree, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling 



 

 

ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere woonvormen wordt daaronder niet 
begrepen; 

 
Artikel 1.53 (woning) als volgt te wijzigen: 

een complex van ruimten in een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één 
afzonderlijk huishouden. 

 
Artikel 1.54 (woonhuis) als volgt te wijzigen: 

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. Alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken maken 
daarbij onderdeel uit van het woonhuis; 

 
Aan artikel 3.1 (Bestemmingsomschrijving Agrarisch – 1) wordt lid c toegevoegd, waardoor de 
volgende leden automatisch vernummerd worden:  

met dien verstande dat: 
c. de beplanting van de voor “Agrarisch-1” aangewezen grond bestaat conform het in Bijlage 1 
bij de planregels opgenomen erfinrichtingsplan uit de daarin aangegeven soorten”.  

 
Aan artikel 3.1 (Bestemmingsomschrijving Agrarisch – 1) wordt lid k toegevoegd: 

k. een volière ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – volière.’ 
 
Aan artikel 3.2.1 (Bouwregels Agrarisch – 1) wordt toegevoegd: 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd met 
uitzondering van een volière ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 
volière'. Voor het bouwen van een volière gelden de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de volière zal ten hoogste 320 m2 bedragen; 
b. de hoogte van een volière zal ten hoogste 3,5 m bedragen. 

 
Aan artikel 4.1, lid a (Bestemmingsomschrijving Bedrijf – Voormalig agrarisch) wordt na ‘ten behoeve 
van de‘ toegevoegd: 
 productie/reparatie 
 
Artikel 4.2.1, lid d (Bouwregels gebouwen en overkappingen)  als volgt te wijzigen: 

de gezamenlijke oppervlakte van de in lid 4.1 onder a genoemde bedrijfsgebouwen, 
waaronder overkappingen, zal per bestemmingsvlak ten hoogste 2.647 m2 bedragen; 

 
In artikel 4.2.1, lid f (Bouwregels gebouwen en overkappingen) wordt in het bouwschema bij de 
gezamenlijke maximale oppervlakte/inhoud voor een bedrijfsgebouw, waaronder een overkapping een 
verwijzing naar lid 4.2.1, lid d toegevoegd. 
 
Aan artikel 4.2.1, lid e (Bouwregels gebouwen en overkappingen) wordt na ‘ten opzichte van de 
voorgevel van de bedrijfswoning geldt’ toegevoegd: 
 Hiervan is uitgezonderd: 

1. de bebouwing zoals aangegeven op het landschappelijk inpassingsplan zoals opgenomen 
in Bijlage 1. 

 
Artikel 4.3, lid a (Afwijken van de bouwregels voor wat betreft vergroting gezamenlijke inhoud 
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen) wordt verwijderd, waardoor het volgende lid 
automatisch vernummerd wordt. 
 
Artikel 4.4.1, lid b (Strijdig gebruik van bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, voor 
bedrijfsactiviteiten met een gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte groter dan 500 m2) wordt 
verwijderd. Dit lid is niet meer van toepassing, aangezien het KGO beleid voor het gebruik boven de 
500 m2 is toegepast.  
 
Aan artikel 4.4.1 (Strijdig gebruik) worden twee een nieuwe leden toegevoegd: 

h. het gebruik van en in het gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken zonder de 
aanleg instandhouding van 11 parkeerplaatsen conform het in Bijlage 1 opgenomen 
landschappelijk inpassingsplan. 



 

 

i. het gebruik van een bedrijfswoning voor bedrijfsmatige kamerverhuur. 
 

Artikel 4.4.2, lid c (Voorwaardelijke verplichting) wordt tekstueel aangepast zodat de zinsopbouw klopt. 
 
Aan artikel 4.5 (Afwijken van de gebruiksregels) wordt een nieuw artikel a toegevoegd. Het betreft de 
mogelijkheid om met een omgevingsvergunning een vergelijkbaar bedrijf toe te staan. Daarnaast 
worden de bestaande leden a en b van artikel 4.5 vernummerd en wordt de verwijzing naar de daarin 
genoemde artikelen aangepast. Dit is nodig omdat de desbetreffende artikelen door de hierboven 
genoemde wijzigingen vernummerd zijn. 

a. het bepaalde in lid 4.1 en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor 
bedrijven tot en met maximaal milieucategorie 3.2, die passen binnen het beleid voor 
vrijkomende agrarische bedrijven, mits: 
1. het geen detailhandelsbedrijven, geluidzoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen  

en/of vuurwerkbedrijven betreft; 
2.  de aanwezige woonfunctie bij het bedrijf wordt gehandhaafd; 
3.  geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de ruimtelijke 

uitstraling, de landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden; 

 
In artikel 4.6 (Wijzigingsbevoegdheid) wordt lid a (gebruik vergelijkbaar bedrijf) verwijderd. Dit artikel is 
verplaatst naar artikel 4.5 (afwijken van de gebruiksregels). De toetsingsgronden voor het toestaan 
van een vergelijkbaar bedrijf zijn hetzelfde gebleven, enkel de procedure is gewijzigd van een 
wijzigingsplan naar een binnenplanse afwijking. Dit komt overeen met de systematiek voor het 
toestaan van een vergelijkbaar bedrijf in actuele bestemmingsplannen.  
 
Artikel 5 (Dubbelbestemming: Waarde – Landschap) wordt toegevoegd, waardoor de volgende 
artikelen automatisch vernummerd worden. Deze toevoeging is nodig door het vergroten van het 
plangebied en daarbinnen een beschermde houtwal aanwezig is.  
 
Er wordt een nieuw artikel 10.3 (Parkeren) toegevoegd waarin de parkeerregels worden opgenomen.  
 

Landschappelijk inpassingsplan 
In Bijlage 1 bij de regels wordt het landschappelijk inpassingsplan aangepast. Zo wordt duidelijker 
aangeven welke gronden de agrarische bestemming hebben, wordt de reeds aangelegde weg naar de 
bedrijfswoning in overeenstemming met de bestaande situatie gebracht, wordt het bestemmingsvlak 
juist gesitueerd, wordt het begrip woning gewijzigd in bedrijfswoning, wordt de maximale hoogte van 
de te verlengen houtwal toegevoegd, worden de parkeerplaatsen aangeduid en wordt de nieuwe 
bebouwing weergegeven. 
 
Verbeelding 
Op de verbeelding is het plangebied zodanig aangepast dat de uit de voorwaardelijke verplichting 
voortvloeiende aanleg en instandhouding van landschapsmaatregelen binnen het plangebied valt. 
Daarnaast is de bestemmingsgrens ‘Bedrijf – Voormalig agrarisch bedrijf’ op een aantal plaatsen 
aangepast zodat dit overeenkomt met de inrichting. De totale oppervlakte van de bestemming ‘Bedrijf 
– Voormalig agrarisch bedrijf’ is hierbij ongewijzigd gebleven. 
 
 
Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland 
d.d. 19 januari 2021 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan  
“Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo”. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPROSSUMERS19A-VG01 van de gemeente Dinkelland;

1.2  bestemmingsplan

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

1.3  aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend door de gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  aan- en uitbouw

een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar 
in functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw);

1.5  aanduiding

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

1.6  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  agrarisch bedrijf

een bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

1.8  bebouwing

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

1.9  bedrijf

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

1.10  bedrijfsgebouw

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

1.11  bedrijfsmatig

gericht op het behalen van winst;

1.12  bedrijfsmatige kamerverhuur

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarub aab abdereb dab de 
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder 
meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berkeeknd en/of betaald en elke kamer 
zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet srpake is van enkele gemenschappelijke voorzieningen; 
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1.13  bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, inclusief opslag- en 
administratieruimten en dergelijke;

1.14  bedrijfswoning

een gebouw met woning op een terrein, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een 
persoon die (dat) werkgerelateerd is met dat bedrijf. In geval de woning bij een gebouw of op een terrein wordt 
gebouwd, maken alle aangebouwde bijbehorende houwwerken onderdeel uit van de bedrijfswoning; 

1.15  bestaand

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

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;

1.16  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18  bijgebouw

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;

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  bouwperceel

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

1.22  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.23  bouwvlak

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

1.24  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; 

1.25  cultuurhistorische waarden

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

1.26  detailhandel

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

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

1.28  gebouw

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

1.29  geluidsbelasting

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.30  geluidsgevoelige objecten

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.31  hoofdgebouw

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

1.32  hoofdverblijf

het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene, 
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres 
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdiesnt als hoofdadres en/of uit de feitelijke 
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt; 

1.33  huishouden

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken 
van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van 
onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere 
woonvormen worden daaronder niet begrepen;

1.34  kampeermiddel

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

1.35  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, geheel of overwegend 
door middel van handwerk, geen detailhandel zijnde en prostitutie, waarvan de omvang van de activiteiten 
zodanig is, dat het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking 
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.36  landschappelijke waarden

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

1.37  natuurlijke waarden

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

1.38  normaal onderhoud

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

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

1.40  parkeren

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

1.41  peil

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

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

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

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

1.42  productiegebonden detailhandel

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

1.43  prostitutie

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

1.44  prostitutiebedrijf

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

1.45  risicovolle inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde 
voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.46  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 
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;

1.47  stallen

in een garage of andere bewaarplaats zetten.

1.48  veldschuur

een vrij in het open veld staande schuur, die wordt of werd gebruikt voor het stallen of het melken van vee, dan 
wel de opslag van agrarische producten of agrarische werktuigen;

1.49  voertuig

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren.

1.50  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;
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1.51  voorkeurgrenswaarde

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.52  vuurwerkbedrijf

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de vervaardiging of assemblage of de handel in vuurwerk c.q. de 
opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen;

1.53  woning

een complex van ruimten in een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden;

1.54  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. 
Alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken maken daarbij onderdeel uit van het woonhuis. 
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

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

2.6  afstand tot de (bouw)perceelgrens

tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel voorkomend 
(hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is;

2.7  de afstand tot de weg

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

2.8  bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1'aangewezen gronden zijn bestemd voor:

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

waarden;

met dien verstande dat:

c. de beplanting van de voor "Agrarisch-1" aangewezen grond bestaat conform het in Bijlage 1 bij de 
planregels opgenomen erfinrichtingsplan uit de daarin aangegeven soorten;

met daaraan ondergeschikt:

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

met de daarbijbehorende:

l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd met uitzondering van een 
volière ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - volière'. Voor het bouwen van een volière 
gelden de volgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van de volière zal ten hoogste 320 m2 bedragen;
b. de hoogte van een volière zal ten hoogste 3,5 m bedragen.

3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

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

3.3  Specifieke gebruiksregels

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

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen activiteiten; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid; 
c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten; 
d. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes maanden 

per jaar; 
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 

van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereikbaarheid van bebouwde percelen en 
veldschuren; 

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

g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel; 
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden; 
i. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt; 
j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 
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bouwwerken; 
k. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van:

a. het bepaalde in lid 3.3 onder j en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen dan wel direct grenzend 
aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg 
van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende 
bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van 

een goede landschappelijke inpassing; 
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt 

voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens); 
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt; 
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen; 
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen. 

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

3.5.1  Vergunningplicht

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

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

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

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

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

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

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

-leidingen.

3.5.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen; 
b. uitgevoerd worden conform het erfinrichtingsplan zoals is weergegeven in Bijlage 1;
c. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten hoogste 30 cm 

betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld. Deze uitzondering is niet van 
toepassing op gronden voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

3.5.3  Afweging

a. de in lid 3.5.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden; 

b. de in lid 3.5.1 onder a en e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen kunnen voorts 
slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet 
onevenredig wordt geschaad.

3.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

Wijziging naar bos of natuur buiten NNN
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a. de bestemming ‘Agrarisch - 1’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bos en natuur’, waarbij tevens de 
dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ aan de gronden wordt toegekend, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikelen 5 en 45 van het 

bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' van de gemeente Dinkelland van overeenkomstige toepassing zijn; 
2. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien elders natuurontwikkeling op gronden met de 

dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ niet plaats zal vinden en de natuurontwikkeling ter plaatse 
noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, dan wel noodzakelijk is 
ten behoeve van de aanleg van een ecologische verbindingszone die dient ter realisatie van de 
Ecologische Hoofdstructuur; 

3. de dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ ter plaatse van de gronden waar de natuurontwikkeling niet 
plaats zal vinden, van de kaart wordt verwijderd; 

4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

5. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Natuurnetwerk Nederland; 
6. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een oppervlakte groter dan 1,00 

hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner dan 1,00 hectare in geval er aangesloten 
wordt bij een groter bestaand aaneengesloten gebied; 

7. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende gronden in zijn geheel 
voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven of aangewezen; 

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Veldschuren

b. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - veldschuur” wordt verwijderd, mits:

 - de veldschuur ter plaatse is afgebroken en verwijderd;
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Artikel 4  Bedrijf - Voormalig agrarisch

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Voormalig agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van de 
productie/reparatie/inkoop/verkoop/verhuur van generatoren, niet zijnde geluidszoneringsplichtige, 
risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven';

b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen, al dan niet in 
combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit;

met daaraan ondergeschikt:

c. wegen en paden;
d. water; 

met de daarbijbehorende:

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

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

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

a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van het ter plaatse 
gevestigde voormalige agrarische bedrijf worden gebouwd;

b. ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijfswoning' is een bedrijfswoning toegestaan; 
c. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak bedragen;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de in lid 4.1 onder a genoemde bedrijfsgebouwen, waaronder 

overkappingen, zal per bestemmingsvlak ten hoogste 2.647 m2 bedragen;
e. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het 
verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, de bedrijfswoning op 
meer dan 50 m van de weg is gesitueerd in welk geval geen plaatsingseis geldt, dan wel de gebouwen vóór 
de voorgevel van een bedrijfswoning zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de 
bestaande situering ten opzichte van de voorgevel van de bedrijfswoning geldt. Hiervan is uitgezonderd:
1. de bebouwing zoals aangegeven op het landschappelijk inpassingsplan zoals opgenomen in Bijlage 1.

f. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 
bouwwerk

Maximale 
oppervlakte/inhoud

Goothoog te 
in m

Dakhelling 
in °

Hoogte 
in m

per 
gebouw of 
overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 
waaronder een 
overkapping

-# 4.2.1 sub d 6,00 18 60 12,00

Bedrijfswoning 750 m³* - 3,50* 30* 60* 9,00*

Aan- en uit- 
bouwen, 
bijgebouwen en 
overkappingen 
bij de 
bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

# bij gebouwen of overkappingen, die groter zijn dan:

500 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een landschappelijk inpassingsplan;
2.000 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een erfinrichtingsplan ten behoeve van een goede 
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landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke kwaliteitsverhouding tot de bestaande bebouwing;

* tenzij de bestaande maatvoering meer bedraagt, in welk geval de maatvoering van een bedrijfswoning ten 
hoogste de bestaande maatvoering zal bedragen;

** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 
bouwhoogte van de bedrijfswoning.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

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

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

4.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 4.2.1 onder f en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast in relatie tot het verwijderen van een bestaande veldschuur 

uit het agrarisch gebied, waarbij de veldschuur wordt verplaatst binnen de grenzen van het 
bestemmingsvlak;

2. voor de bestaande veldschuur de wijzigingsbevoegdheid van 3.6 onder b is toegepast;
3. de oppervlakte van het bijgebouw ten hoogste 50 m² zal bedragen, tenzij de bestaande, te verplaatsen 

veldschuur groter is dan 50 m², in welk geval het bijgebouw 50 m² zal bedragen, vermeerderd met een 
kwart van het aantal m² dat de te verplaatsen veldschuur groter is dan 50 m²;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

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

a. het opslaan van goederen buiten de gebouwen;
b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de 

bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, waarbij 

één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan 30% van het 

vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
d. het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan in de 

vorm van boerderijkamers;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden 

detailhandel;
g. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 

bouwwerken.
h. het gebruik van en in het gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken zonder de aanleg 

instandhouding van 11 parkeerplaatsen ter plaatse van de letteraanduiding 'U' in het in Bijlage 1 opgenomen 
landschappelijk inpassingsplan;

i. het gebruik van een bedrijfswoning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.

4.4.2  Voorwaardelijke verplichting

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:

a. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van de nieuw te bouwen bedrijfswoning ter vervanging van de 
bestaande bedrijfswoning binnen de bestemming 'Bedrijf – voormalig agrarisch' zonder de sloop van de 
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bestaande bedrijfswoning;
b. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken binnen de bestemming 'Bedrijf - 

voormalig agrarisch' overeenkomstig de in artikel 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder de 
aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen in de bestemmingen 'Agrarisch - 1' en 'Bedrijf - 
voormalig agrarisch' conform het in Bijlage 1 opgenomen landschappelijk inpassingsplan , teneinde te komen 
tot een goede landschappelijke inpassing; 

c. in afwijking van het bepaalde onder d mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip van het onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan uitvoering wordt gegevens aan de aanleg en in instandhouding van de 
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen landschappelijk inpassingsplan, teneinde te 
komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 4.1 en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor bedrijven tot en met 
maximaal milieucategorie 3.2, die passen binnen het beleid voor vrijkomende agrarische bedrijven, mits:
1. het geen detailhandelsbedrijven, geluidzoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen en/of 

vuurwerkbedrijven betreft;
2. de aanwezige woonfunctie bij het bedrijf wordt gehandhaafd;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de ruimtelijke uitstraling, de 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 4.4.1 onder d en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan één 

huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een 

derde (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van 

waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het 

aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden;
c. het bepaalde in lid 4.4.1 onder g en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bouwperceel, 

worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met 
de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van 

een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt 

voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen;
d. het bepaalde in artikel 4.4.2 onder c indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in 

Bijlage 1 andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat: 
1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen landschapsmaatregelen 

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

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.

4.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming ‘Bedrijf - Voormalig 
agrarisch’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ en/of ‘Agrarisch - 1’:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 van het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2010' en/of artikel 3 van overeenkomstige toepassing zijn;

b. de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 
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gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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Artikel 5  Waarde - Landschap

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Landschap’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van waardevolle 
landschapselementen.

5.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden 
geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, behalve voor zover bestaand, worden gebouwd.

5.3   Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het verwijderen, vernielen 
en/of aantasten van waardevolle landschapselementen anders dan ten behoeve van het normale onderhoud.

5.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de dubbelbestemming ‘Waarde - 
Landschap’ deels wordt verwijderd, mits:

a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter realisering van een doorbraak van perceel naar 
perceel en die noodzakelijk is voor een goed landbouwkundig gebruik van de gronden, met een maximale 
breedte van 10,00 m;

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het 
waardevolle landschapselement. 

234      bestemmingsplan Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo



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
a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zullen, wanneer op gronden grenzend 

aan de bestemming 'Verkeer' gebouwen en overkappingen worden opgericht, de afstand van de gebouwen 
en overkappingen tot de as van de weg ten minste 15,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, in welke geval de afstand tot de as van de weg ten minste de bestaande afstand zal bedragen. 

b. Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van lid a en toestaan dat gebouwen dichter op de weg 
worden gebouwd, mits: 
1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer en/of 

verkeersveiligheid; 
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

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

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en 
werken en werkzaamheden; 

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

e. het storten en laten storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

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

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

 mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen;
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Aanvullende werking welstandscriteria

De op de verbeelding en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de maatvoering van 
bouwwerken, kan nader worden ingevuld door de in de Woningwet bedoelde welstandscriteria.

10.2  Nadere eisen

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

10.3  Parkeren

10.3.1  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 een 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.

10.3.2  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 10.3.1 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.

10.3.3  Afmetingen parkeerplaatsen 

De in lid 10.3.1 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.

10.3.4  Afwijken

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

a. het bepaalde in lid 10.3.1 Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 10.3.2, 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 10.3.3indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

10.3.5   Voorwaarden afwijken

De in 10.3.4 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.

10.3.6  Specifieke gebruiksregel

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

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

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

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

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

11.2  Overgangsrecht gebruik

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten. 

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel: Regels deel uitmakende van het Bestemmingsplan 
'Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo' van de gemeente Dinkelland.
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Landschappelijk 
inpassingsplan
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