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Vaststellingsbesluit
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Dummy vaststellingsbesluit 



   

Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 

Ter plaatse van de Ottershagenweg 2-2a te Oud Ootmarsum bevindt zich een bedrijfswoning. 
De eigenaar en bewoner van de bedrijfswoning (hierna initiatiefnemer) heeft voorheen het 
horecabedrijf 'De Postelhoek' aan de Laagsestraat 56 geëxploiteerd. Het bedrijfspand is 
inmiddels overgenomen door een andere partij. De initiatiefnemers hebben echter de 
bedrijfswoning nooit verlaten.

De huidige situatie is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Het bewonen van 
de bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan voor de persoon, wiens huisvesting daar, gelet op 
de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk is. Het regulier bewonen van de 
bedrijfswoning is daarom niet toegestaan. Om reguliere bewoning toe te staan, dient de 
woning planologisch te worden afgesplitst van het bedrijf en te worden voorzien van een 
reguliere woonbestemming. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.  

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het planologische afsplitsen van de bedrijfswoning 
van het bedrijf. Er zal worden aangetoond dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en 
planologisch oogpunt verantwoord is.  

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Ligging

De locatie van de voorgenomen ontwikkeling bestaat uit het bedrijfsperceel aan de 
Ottershagenweg 2-2a in Oud Ootmarsum. Het plangebied ligt op ca. 800 meter ten noorden 
van Ootmarsum. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie K, 
perceelsnummer 743. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1: Luchtfoto van de ligging van het plangebied (Bron: Google Maps)

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 indicatief weergegeven (rood omkaderd). In 
dit figuur is een luchtfoto weergegeven waarop de af te splitsen bedrijfswoning en het 
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naastgelegen bedrijfspand 'De Postelhoek' te zien is. De bedrijfswoning bevindt zich op de 
Ottershagenweg 2-2a waarvan de gronden kadastraal niet meer in eigendom zijn van het 
horecabedrijf. Het perceel Laagsestraat 56 behoeft geen bestemmingswijziging. Hierdoor is 
enkel het perceel ter plaaste van de bedrijfswoning als plangebied in dit bestemmingsplan 
opgenomen. Zie de verbeelding voor de exacte begrenzing van het plangebied. 

Figuur 1.2: Begrenzing plangebied (bron: Google Maps)

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Voor de Ottershagenweg 2-2a in Oud-Outmarsum geldt het bestemmingsplan 'Oud 
Ootmarsum'. Het bestemmingplan 'Oud Ootmarsum' is door de gemeenteraad van gemeente 
Dinkelland op 17 december 2013 vastgesteld. In figuur 1.3 is een fragment uit de verbeelding 
van dit bestemmingsplan opgenomen. 
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Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Oud Ootmarsum' (bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

Aan het plangebied is de bestemming 'Horeca' toegekend met een bouwvlak en de aanduiding 
'bedrijfswoning'. Ook is er sprake van een maatvoering, namelijk maximum bouwhoogte 10 m 
en maximum goothoogte 4 m. De gronden zijn daarmee in eerste instantie bestemd voor 
horecabedrijven van de categorieën 1 en 2 en ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' 
een bedrijfswoning.

Het geldende bestemmingsplan biedt daarmee geen mogelijkheden om de bedrijfswoning 
regulier te bewonen. Een herziening van het geldende bestemmingsplan is noodzakelijk.

1.4  De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Buitengebied, Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum' 
bestaat naast deze toelichting uit de volgende stukken. 

Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1774.BUIBPOTTERSHAGEN2-VG01);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.

1.5  Leeswijzer

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

2.1  Huidige situatie

In de huidige situatie is er aan de Ottershagenweg 2-2a in Oud Ootmarsum sprake van een 
bedrijfswoning die ooit ten behoeve van het bedrijfspand 'De Postelhoek' werd gebruikt. 
Vanwege familiaire omstandigheden is het bedrijf overgenomen door een derde, maar de 
familie is in de bedrijfswoning blijven wonen. De bedrijfswoning is achter het bedrijfspand 'De 
Postelhoek' gesitueerd. De ontsluiting van het bedrijfspand bevindt zich aan de 
Ottershagenweg. In onderstaand figuur 2.1 is een foto van het bedrijfspand en de 
daarachterliggende bedrijfswoning weergegeven. 

Figuur 2.1: De Postelhoek en de achterliggende bedrijfswoning vanaf de Laagestraat (Bron: familie 
Luttikhuis)

2.2  Toekomstige situatie 

Het concrete voornemen betreft de afsplitsing van de bedrijfswoning van het bedrijf. Doordat 
de eigenaar van de woning geen bedrijf meer exploiteert is het gewenst om het planologisch 
kader in overeenstemming te brengen met het gewenste gebruik. Het gewenste gebruik 
betreft het regulier bewonen van de betreffende woning. Het betreft hier enkel het 
juridisch-planologisch omzetten van de bedrijfswoning naar een reguliere woonbestemming. 
De ruimtelijke uitstraling van de woning met bijbehorend perceel of de stedenbouwkundige 
opzet wijzigt niet. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusie

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

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

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

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

Onderhavig plan

Dit bestemmingsplan heeft enkel betrekking op de wijziging van de bestemming 'Horeca' in de 
bestemming 'Wonen'. Het plan maakt geen nieuwe woning mogelijk en er worden geen 
nieuwe bouwwerken of gebouwen opgericht. Als enkel sprake is van een wijziging van de 
bestemmingsvlakken, dan is in beginsel geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
(tenzij het een functiewijziging van zodanige aard en omvang betreft) (ABRvS 20 april 2016; 
ECLI:NL:RVS:2016:1075).

Daarnaast geldt dat op grond van de uitspraak van 16 september 2015 
(ECLI:NL:RVS:2015:2921) dat de realisatie van 11 woningen niet worden aangemerkt als een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Gelet op het feit dat dit plan geen nieuwe woning mogelijk 
maakt, kan op grond van de uitspraak van de Raad van State van 20 april 2016 
(ECLI:NL:RVS:2016:1075) in samenhang gelezen met de uitspraak van 16 september 2015 
(ECL:NL:RVS:2015:2921) geconcludeerd worden dat in onderhavig plan geen nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Derhalve kan toetsing aan de ladder voor 
duurzame verstedelijking achterwege blijven.

3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

Op 13 november 2019 is door de Provinciale Staten van Overijssel de Actualisatie 
Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 vastgesteld. De aanpassingen van de Omgevingsvisie 
die met de Actualisatie 2018/2019 zijn doorgevoerd zijn op 1 december 2019 in werking 
getreden. Met de Actualisatie 2018/2019 is de Omgevingsvisie weer bij de tijd gebracht.

De Omgevingsvisie Overijssel 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 aangehaald in samenhang voor een duurzame ontwikkeling 
van de leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder andere een structuurvisie onder de Wet 
ruimtelijke ordening. 

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode 
draden' bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel.
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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 
Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 van de provincie Overijssel. De 
Provinciale Staten van Overijssel hebben de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 
2018/2019 op 13 november 2019 vastgesteld en is op 1 december 2019 in werking getreden. 
Met de vaststelling van de Actualisatie 2018/2019 is de Omgevingsverordening weer bij de tijd 
gebracht.

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 Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 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; 
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 
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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. 

Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: provincie Overijssel) 

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

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

Generieke beleidskeuzes 

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

Bestaande bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van woondoeleinden en zal als zodanig 
juridisch planologisch worden vastgelegd. Er is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling of 
extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving. Dit is geheel in lijn met het principe van zuinig en 
zorgvuldig ruimtegebruik zoals dat in de provinciale verordening is omschreven.

Het plangebied maakt 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. Voorliggend plan houdt enkel een 
functiewijziging van een bestaand agrarisch erf naar woondoeleinden in. Er is daarbij geen 
sprake van negatieve gevolgen voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

Voor het overige zijn er in het kader van de "generieke beleidskeuzes" geen aspecten die 
nadere onderbouwing behoeven.
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Ontwikkelingsperspectieven 

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

Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de locatie is 
aangegeven met een kruis (bron: provincie Overijssel)

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen het ontwikkelperspectief 'Wonen en werken in het 
kleinschalige mixlandschap' met groen weergegeven en gedeeltelijk binnen ' Woon- en 
werklocaties buiten de stedelijke netwerken' met roze weergegeven. 

Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt zich op 
het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de 
ene kant melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als 
belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor natuur, recreatie, 
wonen en andere bedrijvigheid. De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen 
altijd bouwen voor de lokale behoefte aan wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal 
gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal afgestemd. Herstructurering en 
transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en 
aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en 
transformatie bieden kansen om te anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door 
ruimte voor groen, natuur en water te reserveren). Van belang is de stedelijke ontwikkeling 
altijd af te stemmen op de kenmerken van het watersysteem, bijvoorbeeld in laaggelegen 
gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening houden met risico's op overstroming of 
wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen ook bijdragen aan de 
energietransitie (door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of het opwekken van 
duurzame energie door bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten). 

Het planologisch wijzigen van een horecabestemming naar een woonbestemming is passend 
binnen het ontwikkelperspectief. Het voorgenomen initiatief levert geen belemmeringen voor 
omliggende functies en voorziet niet in een verandering van de historische structuur. Voor een 
nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk, waar nader wordt 
ingegaan op diverse milieu- en omgevingsaspecten. Geconcludeerd wordt dat het 
ontwikkelingsperspectief zich niet verzet tegen de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkeling.

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'Dekzandvlakte en ruggen' (zie figuur 
3.3). 
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Figuur 3.3: Natuurlijke laag, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de 
ijstijden bleef er in grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, 
dat gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. 
Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd.

Dit plan bestaat uit het juridisch planologisch vastgeleggen van het huidige gebruik waarbij 
een bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning. De ontwikkeling heeft geen 
invloed op de natuurlijke laag. Geconcludeerd wordt dat dit plan geen afbreuk doet aan de 
natuurlijke laag.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent de kenmerken 'Essenlandschap' en 'Jong 
heide- en broekontginningsland' aan het gebied toe. In figuur 3.4 is een fragment van de 
betreffende kaart weergegeven.

Figuur 3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie 
Overijssel)
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Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager 
gelegen maten en fliergronden, voormalige heidevelden en kenmerkende bebouwing rond de 
es (esdorpen en verspreide erven). Hier is het belangrijk dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de 
karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt.

Het jong heide- en broekontginningslandschap kenmerkt zich door de grote oppervlakte aan - 
voormalige - natte en droge heidegronden oorspronkelijk functioneel verbonden met het 
essen- en oude hoevenlandschap. Hier is het belangrijk dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de 
landschappelijke karakteriestieken voor weidevogels in stand worden gehouden en worden 
versterkt.  

Er vindt geen ruimtelijke ontwikkeling plaats die de landschappelijke karakteriestieken of de 
karakteristieke structuur van het gebied aangetast. Er is enkel sprake van een 
juridisch-planologisch omzetting van een horeca bestemming in een reguliere 
woonbestemming. 

Stedelijke laag

De stedelijke laag kent de kenmerken 'Woonwijken 1955 - nu' en 'Verspreide bebouwing' aan 
het gebied toe. In figuur 3.5 is een fragment van de betreffende kaart weergegeven.

Figuur 3.5: Stedelijke laag, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

De woonwijken van 1955 - nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een 
collectief idee en grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken en voorzieningencentra) 
zijn uiteengelegd en de wijken zijn opgedeeld in buurten met een homogeen 
bebouwingskarakter. Zo zijn er buurten met eengezinswoningen, flatwijken, villawijken en 
wijk (winkel) centra. Hier is belangrijk dat bij ruimtelijke ontwikkelingen dat het karakter van 
de wijk wordt behouden.

De verspreide bebouwing kenmerkt zich door de agrarische erven die een sterke binding 
hebben met het landschap. Naast erven kent het buitengebied losliggende 'gewone' 
burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan. 
Hier is het belangrijk dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met behoud 
en versterking van de kenmerkende erfstructuur en volumematen.

Zoals eerder beschreven is, vindt er enkel een juridisch-planologisch omzetting plaats van een 
horeca bestemming in een reguliere woonbestemming. Er vinden geen ruimtelijke 
ontwikkelingen plaats die het karakter van de wijk of erfstructuur kan aantasten.

Conclusie 

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

Het plangebied is onderdeel van het buurtschap Oud Ootmarsum en ligt in het gebied 
aangeduid als 'woonwijken' in aansluiting op de verzorgingskern Ootmarsum en de historische 
lintbebouwingslint aan de Laagsestraat te Oud Ootmarsum. De projectlocatie aan de 
Ottershagenweg ligt daarbij in een gebied welke in de structuurvisie is aangewezen als 
'Deelgebied 1 Midden'. Het accent ligt hier o.a. op natuur en landschap in verband met de 
ligging van de Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000-gebieden, de stuwwallen en de 
natuurlijke bronnen. 

Toets 

Met voorliggende ruimtelijke ontwikkeling wordt een juridisch-planologisch omzetting van een 
horeca bestemming in een reguliere woonbestemming mogelijk gemaakt. Het voorliggende 
plan past daarmee binnen de kaders zoals zijn weergegeven in de Structuurvisie Dinkelland.

3.3.2  Woonvisie 2016+ gemeente Dinkelland

Op 11 juli 2016 is de Woonvisie 2016+ vastgesteld. De centrale ambitie van de woonvisie is 
dat het voor alle doelgroepen, jong en oud, het aantrekkelijk wonen blijft in Dinkelland. 
Hiervoor dient het woningaanbod gevarieerd en comfortabel en toekomstbestendig te zijn, 
zodat men ook op latere leeftijd thuis kan blijven wonen. Hierbij hoort een passend 
voorzieningenniveau en betrokkenheid van inwoners tot elkaar, waardoor de leefbaarheid in 
de negen kernen wordt versterkt. 

De visie is vertaald in drie ambities:

kwaliteitsslag maken: in stand houden kwaliteit centrumgebied/kernwinkelgebieden, 
verduurzamen en toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, gerichte aanpak in 
buurten door renovatie van woningen en woonomgeving
beschikbaarheid: voor iedere doelgroep een woning. Het nieuwbouwprogramma wordt 
afgestemd met regiogemeenten, nieuwe plancapaciteit wordt getoetst aan 
afwegingskader, flexibele woningdifferentiatie in bestemmingsplannen en 
nieuwbouwaccenten op sociale huur en voor middeninkomens. 
betaalbaarheid: passende prijs met bijbehorende kwaliteit. Beperkte vermindering van de 
kernvoorraad sociale huurwoningen is mogelijk, voortzetten starterslening, onderzoek 
naar blijverslening, in huurprijsbeleid corporatie wordt huurprijs beter afgestemd op 
inkomen. 

Dinkelland krijgt de komende jaren te maken met enige bevolkingskrimp. Tot 2035 blijft het 
aantal huishoudens nog wel toenemen, waarvoor nog aanvullende nieuwbouw nodig is. De 
gemeente vindt het belangrijk dat er in alle kernen woningen worden gebouwd om te kunnen 
voorzien in de lokale woonbehoefte. Consumenten en ontwikkelaars vragen om meer 
‘ontwikkel-vrijheid’, meer maatwerk en mogelijkheden om eigen ideeën te kunnen vormgeven. 
Een nieuwbouwprogramma moet flexibel zijn naar type woning, prijsklassen, 
eigendomsvormen en woonconcepten. De gemeente volstaat in de Woonvisie met een 
prioritering voor welke doelgroepen het bestemmingsplan geschikt is.

Voor de kleine kernen wordt de woningdifferentiatie op andere wijze bepaald, omdat het erg 
moeilijk is om inzicht te krijgen in de woonwensen van verschillende doelgroepen. Daarom 
worden er bestemmingsplannen gerealiseerd met een flexibele woningdifferentiatie. Verder 
wordt aan marktpartijen en corporatie gevraagd om concrete bouwplannen te ontwikkelen. Bij 
het niet voldoende op gang komen van de bouwproductie in een bepaalde kern worden de 
verschillende doelgroepen die actief zijn op de woningmarkt betrokken en worden concrete 
woonwensen geïnventariseerd. 

Toets

Het initiatief om de bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere woning voorziet niet in een 
fysieke toevoeging van een woning. Het gaat om de bedrijfswoning welke al een geruime tijd 
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geen feitelijke binding meer heeft met het bedrijf. Het voornemen heeft geen invloed op de 
woningbouwprogrammering. Geconcludeerd kan worden dat voorliggend initiatief in 
overeenstemming is met de Woonvisie Dinkelland 2016+.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

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

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

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

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

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

Toets/Conclusie

Er wordt middels dit bestemmingsplan het gebruik van een bedrijfswoning als regulier 
woonbestemming mogelijk gemaakt. De ontwikkeling is concreet beschreven in hoofdstuk 2. 
Gezien de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling, wordt het voornemen in het 
kader van het Besluit m.e.r. niet aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Er is namelijk 
slechts sprake van een funtiewijziging binnen bestaand bebouwd gebied, waarbij de 
functiewijziging eveneens niet gepaard gaat met een uitbreiding van het bebouwde 
oppervlakte.

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de 
ontwikkeling in voldoende mate is afgewogen. Gelet op de kenmerken van het onderhavige 
project, de plaats van het onderhavige project en de kenmerken van de potentiële effecten 
zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. 

4.2  Milieuzonering

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

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

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

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

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

In het voorliggende geval is er sprake van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. In de 
omgeving van het plangebied komen verschillende functies voor. Het betreft voornamelijk 
woonpercelen. Het dichtsbijzijnde agrarische bedrijf ligt op een afstand van 260 meter, 
gesitueerd aan de Wiemselweg 24 te Oud Ootmarsum. Aan de Laagsestraat 46 is een 
bedrijfsbestemming aanwezig waar maximaal bedrijfscategorie 2 is toegestaan. De afstand 
betreft ruim 70 meter. Voor beide geldt dat wordt voldaan aan de richtafstand van de 
desbetreffende functie.

Horecabedrijf Laagsestraat 56 Oud Ootmarsum

Op grond van het bestemmingsplan zijn horecabedrijven in de categorie 1 en 2 mogelijk op 
het naastgelegen perceel. Aangezien het horecabedrijf van de eerste categorie bedrijven is, is 
dit in overeenstemming met het bestemmingsplan. Het horecabedrijf is volgens de 
VNG-uitgave 'Milieuzoneringslijst' aan te merken als 'Hotels en pensions met keuken, 
conferentie-oorden en congrescentra'. Dit is een bedrijf van de eerste categorie. Hierbij gelden 
ten opzichte van milieugevoelige objecten, zoals een woning, de volgende richtafstanden: 

10 meter voor geur
10 meter voor gevaar
10 meter voor geluid

In de navolgende kopjes wordt per aspect afzonderlijk op ingegaan.

Geur

De afstand tussen het bouwvlak van de woning en de grens van het 'horeca' 
bestemmingsvlak bedraagt 3 meter. De afstand tot het bijgebouw bij het bedrijfspand (tot 
2020 gebruikt als opslagruimte) is circa 6 meter. De afstand van de woning tot het 
bedrijfspand (hoofdgebouw) is circa 24 meter. Er wordt dus voldaan aan de richtafstanden 
voor het hoofdgebouw. 

Hoewel voldaan wordt aan de richtafstanden voor het hoofdgebouw, moet voor het 
bijgebouw ook aan de richtafstanden worden voldaan. Het is namelijk mogelijk om dit gebouw 
voor een horecafunctie te gebruiken. Echter is het bijgebouw zodanig van het hoofdgebouw 
en het terras afgescheiden, dat het niet logisch zal zijn om daar horeca activiteiten ten 
behoeve van het hoofdgebouw te verrichten. 

Mocht er in het bijgebouw bijvoorbeeld gekookt worden en vervolgens het eten geserveerd 
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worden, dan moet er 25 meter worden gelopen om het terras te bereiken en circa 30 meter 
om het restaurant te bereiken. Dit terwijl het hoofdgebouw al is voorzien van alle 
voorzieningen zoals een keuken. 

Op basis hiervan is het volkomen redelijk om het bijgebouw enkel als opslag plaats te 
beschouwen en te concluderen dat door het gebruik van het bijgebouw geen 
milieubelastende gevolgen voor de naastliggende bedrijfswoning ontstaan. Bovendien 
bestaat de woning aan de zijde van het restaurant uit een garage welke geen woonfunctie 
zal hebben. Dit wordt in het bestemmingsplan vastgelegd middels de specifieke 
bouwaanduiding 'garage' zodat gemeten van de grens van het horeca bestemmingvlak tot 
aan de woonfunctie minimaal 10 meter is. Hierdoor is er voor het aspect geur sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Gevaar

Voor het aspect 'gevaar' geldt vrijwel het zelfde als voor het aspect geur. De afstand van de 
het bestemmingsvlak 'horeca' tot aan de woning waar zich een woonfunctie bevindt betreft 
minimaal 10 meter en is middels de specifieke bouwaanduiding 'garage' vastgelegd in de 
verbeelding van het bestemmingsplan. Hierdoor is er voor het aspect gevaar sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Geluid

De afstand tussen het bouwvlak van de woning en de grens van 'horeca' bestemmingsvlak 
bedraagt 3 meter. De afstand tot het bijgebouw bij het bedrijfspand (tot 2020 gebruikt als 
opslagruimte) is circa 6 meter. De afstand van de woning tot het bedrijfspand (hoofdgebouw) 
is circa 24 meter. Hoewel er voldaan wordt aan de richtafstanden voor het hoofdgebouw, 
moet ook voor het bijgebouw getoetst worden aan de richtafstanden. Dit gebouw kan 
namelijk ook als horecafunctie gebruikt worden. De afstand van de het bestemmingsvlak 
'horeca' tot aan de woning waar zich een woonfunctie bevindt betreft minimaal 10 meter en is 
middels de specifieke bouwaanduiding 'garage' vastgelegd in de verbeelding van het 
bestemmingsplan. Volledigheidshalve is onderzoek gedaan naar het akoestische aspect van 
onderhavige ontwikkeling. Dit aspect wordt in paragraaf 4.3 Geluid verder uitgewerkt. 

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

4.3  Geluid

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

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:

Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals 
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische 
kleuterdagverblijven, etc.

Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende 
functies, anderzijds betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe 
milieugevoelige functies.

Toets

Wegverkeerslawaai

Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een 
geluidszone, die aan weerszijde een breedte heeft van:

a. in stedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;

b. in buitenstedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
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voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.

Deze zonering geldt niet:

c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
e. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau 

vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen 
rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt (art. 74, lid 3 Wgh).

Het plangebied bevindt zich ter plaatse van de Ottershagenweg, net op de grens tussen het 
stedelijk gebied en het buitengebied. De weg bestaat uit één rijstrook met  een 
sneldheidsregime van 60 km/u kent. Met voorliggend plan wordt geen nieuwe 
geluidsgevoelige functie mogelijk gemaakt. De bestaande bedrijfswoning wordt bestemd als 
burgerwoning en blijft hierbij bestaan conform de huidige situering. In het kader van dit 
wijzigingsplan is een akoestisch onderzoek daarom niet noodzakelijk. Het aspect 'geluid' 
vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

Railverkeerslawaai

Van railverkeerslawaai is geen sprake, aangezien de meest dichtsbijzijnde spoorweg in 
Oldenzaal ligt. Dat is op een afstand van circa 12,5 km van het plangebied.

Industrielawaai

Door Buijvoets bouw- en geluidsadvies is een akoestisch onderzoek (projectnummer 20.101, 
d.d. 20 augustus 2020) uitgevoerd. Zie hiervoor ook Bijlage 1. Het onderhavig onderzoek richt 
zich op het bepalen van het industrielawaai ten gevolge van de activiteiten bij 'De Postelhoek'.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Dagperiode

Onder representatieve omstandigheden kan ruimschoots aan de ambitiewaarde worden 
voldaan.

Avond- en nachtperiode

In de avond- en nachtperiode wordt in de punten 1 (woning zuidgevel), 4 (garage) en 5 
(garage) de ambitiewaarde overschreden met als oorzaak een vol terras en het rijden van 
auto ’s. De bovengrens wordt in punt 1 niet overschreden. Deze overschrijding in punt 1 op de 
verdieping komt alleen voor op een mooie zomeravond/nacht met een vol terras. Een hoog 
geluidsscherm is niet gewenst en bronmaatregelen zijn niet realistisch. Omdat de bovengrens 
niet wordt overschreden is de geluidbelasting aanvaardbaar. Bij een geluidwering van 
minimaal 20 dBA van de gevel is het binnenniveau in een verblijfsruimte achter punt 1 (48 – 
20=) 28 dBA (etmaal) en ligt ruim onder de grenswaarde van 35 dBA (etmaal). De punten 4 en 
5 liggen voor de garage welke geen woonfunctie heeft. Dit wordt in het bestemmingsplan als 
garage aangeduid. Met alleen restaurantgasten op het terras tot ca 22 uur, wat 
representatief is, wordt de ambitiewaarde niet overschreden omdat dan minder mensen zijn 
en het stemniveau lager ligt.

Bij de af te splitsen woning is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Maximale geluidniveaus LAmax

Omdat piekgeluiden t.g.v. het komen/gaan van gasten en t.g.v. stemmen overeenkomstig het 
Activiteitenbesluit buiten beschouwing mogen blijven wordt het horecabedrijf niet beperkt 
door de optredende piekgeluiden. De vraag is of bij de af te splitsen woning sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In de punten 4 en 5 wordt de norm in alle perioden fors 
overschreden. Deze punten liggen voor de garage welke geen woonfunctie heeft. Dit wordt in 
het bestemmingsplan als garage aangeduid. In de avondperiode wordt in alle overige punten 
de grenswaarde niet overschreden. In de nachtperiode wordt in alle punten de grenswaarde 
overschreden met als oorzaak stemgeluid op een vol terras en het sluiten van een 
autoportier. Bronmaatregelen en afscherming zijn niet effectief/realistisch.

De overschrijdingen kunnen zich voordoen bij een druk terras na 23 uur en vertrek van auto ’s 
na 23 uur. Dat laatste zal voornamelijk voorkomen tijdens een feest van een grotere groep. 
Enkele gasten van het restaurant of de B & B op het terras zal bij normaal gedrag geen 
overschrijding opleveren. Piekgeluiden t.g.v. het sluiten van een portier na 23 uur zijn niet te 
voorkomen of te beperken. Overlast is voornamelijk te verwachten in een verblijfsruimte (bijv. 
slaapkamer). Bij een geluidwering van minimaal 20 dBA van de gevel is het binnenniveau 
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LAmax in een verblijfsruimte maximaal (65 – 20=) 45 dBA en gelijk aan de grenswaarde van 45 
dBA.

Bij de bestaande woning Laagsestraat 54 zijn de piekgeluiden veel hoger dan bij de af te 
splitsen woning maar worden niet getoetst. De optredende piekgeluiden, na 23 uur, bij de af 
te splitsen woning zijn aanvaardbaar in de verblijfsruimten van deze woning. Omdat het 
restaurant verder niet wordt beperkt is afsplitsing van de woning aanvaardbaar.

4.4  Luchtkwaliteit

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

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

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

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de 
bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het 
begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). 
Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

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 is geen sprake van extra verkeersbewegingen. Dit plan draagt daardoor 
niet bij aan een toename van de luchtverontreiniging. Er is geen nader onderzoek nodig.

4.5  Externe veiligheid

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

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

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

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

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

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

Risicokaart 

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

Toets

Figuur 4.2: Uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).

Uit de inventarisatie van de risicokaart afgebeeld in figuur 4.2, blijkt dat er geen risicobronnen 
zijn in de nabije omgeving van het plangebied. Op een afstand van 1.6 kilometer is een 
buisleiding van de gasunie aanwezig. Derhalve geldt dat het plangebied: 

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

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

4.6  Bodem

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

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

Toets/Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling betreft het wijzigen een bedrijfswoning naar een reguliere 
woning. Ruimtelijke ingrepen c.q. bodemingrepen vinden niet plaats. In 2005 is er ten 
behoeve van de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning een bodemonderzoek 
uitgevoerd. Daarbij is geconcludeerd dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. De 
resultaten van de chemische en asbestanalyse hebben aangetoond dat in de bovengrond de 
EOX de streefwaarde licht overschrijd, de ondergrond niet verontreinigd is en in het 
grondwater een licht verhoogde concentratie aangetoond is voor chroom, zink en minerale 
olie. Geconcludeerd wordt dat de grond multifunctioneel toepasbaar is en de grond op eigen 
terrein hergebruikt kan worden. Gezien het vorenstaande is het uitvoeren van een 
bodemonderzoek niet noodzakelijk.

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor voorliggend plan.

4.7  Ecologie

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

Toets/Conclusie

Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gronden die tot het NNN 
behoren liggen op een afstand van ruim 20 meter van het plangebied (Dinkeldal 
benedenloop/Ottershagen).

Natura 2000-gebied

Het plangebied behoort niet tot Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
ligt op minimaal 0,65 km afstand ten noorden van het plangebied (Springendal & Dal van de 
Mosbeek). Een ander Natura 2000-gebied ligt op 2,98 km afstand ten zuiden van het 
plangebied (Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek). Ook ligt er een Natura 2000-gebied 
op 2,58 km afstand ten noordwesten van het plangebied (Springendal & Dal van de Mosbeek). 
In figuur 4.3 zijn de afstanden tot de Natura 2000-gebieden opgenomen.
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Figuur 4.3: Ligging plangebied ten opzichte van de Natura 2000-gebieden (bron: Atlas van 
Overijssel)

Voorliggende ruimtelijke ontwikkeling heeft geen negatieve effecten op de bovengenoemde 
Natura 2000-gebieden. Er vinden namelijk geen bouw/sloop activiteiten plaats. Ook zal het 
feitelijk gebruik van de woning niet wijzigen.  

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

Soortenbescherming

Wat betreft de soortenbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin 
wordt onder andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de 
aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden 
gevraagd. Voorliggend initiatief betreft enkel de bestemmingswijziging van bestaande 
bebouwing. Er wordt geen bebouwing gesloopt en er wordt geen groen verwijderd. Nadelige 
gevolgen voor (leefgebieden van) bijzondere en/of beschermde flora & fauna zijn derhalve 
niet te verwachten. Het uitvoeren van een quickscan natuurwaarden kan in voorliggend geval 
achterwege blijven.
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4.8  Archelogie en cultuurhistorie

Aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden moeten zoveel mogelijk worden 
behouden. Op basis van het verdrag van Malta en de wet op de archeologische 
monumentenzorg is het uitgangspunt gesteld om archeologische erfgoed zoveel mogelijk 
terplekke te bewaren en maatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. De verstoorder van 
de bodem is verantwoordelijk voor het behoud van de archeologische resten. Daar waar 
behoud ter plekke niet mogelijk is, betaalt de verstoorder het archeologisch onderzoek en de 
mogelijke opgravingen. Voor ruimtelijke plannen die archeologische waarden bedreigen, 
moeten betrokken partijen in beeld brengen welke archeologische waarden in het geding zijn. 
Betreffende archeologie heeft de gemeente Dinkelland een archeologische verwachtings- en 
advieskaart opgesteld. 

Het plangebied staat op de archeologische verwachtingswaardenkaart bekend als 
'stuwwalhellingen met vochtige zandige of kleiige bodems'. Hierbij geldt dat er archeologische 
onderzoek noodzakelijk is in plangebieden groter dan 5000 m² en bij bodemingrepen dieper 
dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 5000 m² geldt vrijstelling voor archeologische 
onderzoek. In figuur 4.4 is een fragment van de archeologische verwachtingswaardenkaart 
opgenomen. 

Figuur 4.4: Archeologische verwachtingswaardenkaart gemeente Dinkelland

Het plangebied heeft een maximale oppervlakte van circa 1200 m². Dit is minder dan 5000 m², 
waardoor er dus een vrijstelling geldt voor archeologische onderzoek. Bovendien vinden in het 
plangebied geen bodemingrepen plaats, omdat er sprake is van een omzetting van een 
bedrijfswoning naar een reguliere woning. 

Wat betreft de cultuurhistorische waarden zijn er in het plangebied of in de nabije omgeving 
van het plangebied geen cultuurhistorisch waardevol elementen. 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect archeologie en cultuurhistorie geen belemmering 
vormen voor voorliggend plan.
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4.9  Water

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

Waterbeleid

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

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

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

Waterbeheerplan 2016-2021 

Watersysteem

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

Watertoetsproces

Op 11 augustus 2020 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie bijlage 2: 
Watertoets. Op basis van deze toets wordt in voorliggende bestemmingsplan geen 
waterschapsbelangen geraakt. De procedure geen waterschapsbelang wordt daarom 
gevolgd.  

Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen 
invloed op de waterhuishouding. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn geen waterbelangen 
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gemoeid. De ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater tot gevolg. In het 
gebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.

Het waterschap Vechtstromen heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen 
ontwikkeling.

Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets. Het proces van de 
watertoets is goed doorlopen.

4.10  Verkeer / parkeren

Het plangebied wordt ontsloten via de Ottershagenweg. Het horecabedrijf en de 
bedrijfswoning zijn de entree van Oud ootmarsum voor de route vanaf de Laagsestraat en de 
Ottershagenweg. De functiewijziging zorgt niet voor extra verkeersbewegingen.  Een 
(beperkte) toename van verkeersbewegingen kan eenvoudig via de huidige weg worden 
afgewikkeld. Het aspect 'verkeer' levert geen belemmeringen op voor dit plan. 

Het parkeren vindt plaats op eigen terrein, waar voldoende ruimte is om in parkeerplaatsen te 
voorzien. Het aspect 'parkeren' levert derhalve geen belemmeringen op voor dit plan. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek

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

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Opbouw

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

Inleidende regels

Begrippen

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

Wijze van meten

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

Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

bestemmingsomschrijving: 

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

bouwregels:

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

afwijken van de bouwregels:

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

specifieke gebruiksregels:

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan 
wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige 
gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is. 
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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;

wijzigingsregels

In dit onderdeel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te 
wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden gekoppeld aan de desbetreffende 
bestemming. De criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten 
worden genomen, zijn aangegeven.

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel:

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

Algemene bouwregels:

In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen beschreven, onverminderd 
het bepaalde in de overige artikelen;

Algemene gebruiksregels:

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

Algemene afwijkingsregels:

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

Overige regels:

Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van parkeren.

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:

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

Slotregel: 

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

5.2.2  Bestemmingen

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

Enkelbestemming 

Wonen

Om de bedrijfswoning af te splitsen van het horeca bedrijf, is de bestemming 'Wonen' 
opgenomen ter plaatse van de bedrijfswoning en de bijbehorende gronden. Het bestaande 
bouwvlak met bijbehorende maatvoeringen zijn overgenomen. Omdat de woning afgesplitst is 
van het horeca bedrijf, is de functieaanduiding 'bedrijfswoning' ter plaatse van het bouwvlak 
komen te vervallen.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

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

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

7.1  Vooroverleg

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

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

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft in juli 2016 een uitzonderingslijst opgesteld van categorieën 
bestemmingsplannen en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet 
noodzakelijk is. Het plan valt onder categorie A onder 1, waardoor vooroverleg niet nodig is.

Waterschap Vechtstromen
Op 11 augustus 2020 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het 
waterschap Vechtstromen. De conclusie van die digitale toets is dat het waterschap een 
positief advies geeft. Hiermee is voldaan aan het verplichte vooroverleg. 

7.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 26 februari voor een periode van zes 
weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten 
aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging 
zijn geen zienswijzen binnengekomen. 
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek
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1 INLEIDING 

Ad Fontem heeft namens mevrouw G.M.T. Luttikhuis-Ten Dam een principeverzoek 

ingediend voor het afsplitsen van de bedrijfswoning met inwoning aan de 

Ottershagenweg 2-2A van het horecabedrijf Laagsestraat 56. 

De gemeente Dinkeland is bereid om in principe medewerking te verlenen aan het 

verzoek om de bedrijfswoning Ottershagenweg 2-2A Oud Ootmarsum af te splitsen 

van het horecabedrijf Laagsestraat 56 en de bedrijfswoning om te zetten naar een 

reguliere woning, onder de voorwaarde dat : aangetoond wordt dat ter plaatse van de 

af te splitsen woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de 

aspecten geur, geluid en gevaar. 

Het perceel is gelegen in het plangebied van bestemmingsplan 'Oud Ootmarsum'. Het 

perceel heeft de bestemming 'Horeca' met de functieaanduiding 'bedrijfswoning'. Het 

bewonen van de bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan voor (het huishouden van) 

een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of 

terrein, noodzakelijk is. Het verzoek is strijdig met het geldend bestemmingsplan, 

omdat de huidige bewoners van de woning geen relatie hebben met het bedrijf en hun 

bewoning gelet op de bestemming niet noodzakelijk is. 

Met het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning wordt terughoudend 

omgegaan. In de kernen is hierbij het uitgangspunt dat per geval maatwerk wordt 

geleverd waarbij in elk geval geldt dat geen (nieuwe) beperkingen mogen ontstaan voor 

de (ontwikkelings)mogelijkheden van omliggende bedrijven en andere functies, aldus 

de gemeente. Onderzocht moet worden of het horecabedrijf kan voldoen aan de 

voorschriften van het Activiteitenbesluit en niet wordt belemmerd in de bedrijfsvoering. 

Voor de beoordeling van de milieukundige aanvaardbaarheid heeft de gemeente in 

eerste aanleg gebruik gemaakt van de bestemming van het horecabedrijf en de VNG-

uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'. Op grond van het bestemmingsplan zijn 

horecabedrijven in de categorie 1 en 2 mogelijk. Dit komt overeen met de 

milieucategorie 1 zoals bedoeld in de VNG-uitgave. Hiervoor geldt ten opzichte van 

milieugevoelige objecten als woningen, op basis van het omgevingstype 'rustige 

woonwijk', een adviesafstand van 10 meter voor de aspecten geur, geluid en gevaar. De 

afstand van de woning tot het horecaperceel bedraagt circa 3 meter. De afstand tot het 

bijgebouw bij het bedrijfspand (tot juli 2020 gebruikt als opslagruimte) is circa 6 meter en 

de afstand tot het bedrijfspand zelf is circa 24 meter. In de voormalige opzet van het 

horecabedrijf (restaurant en Bed & Breakfast) vonden de activiteiten plaats in het 

hoofdgebouw en werd aan de richtafstand voldaan. De geluidbelasting in de avond zou 

dan vooral veroorzaakt worden door het gebruik van het parkeerterrein en het terras. 

Het bestemmingsplan biedt echter ook ruimte om het bijgebouw als horecafunctie te 

gebruiken en met deze maximale mogelijkheden moet dan ook rekening worden 

gehouden .Van de richtafstanden kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. Hiertoe zal 

voor het aspect 'geluid' een akoestisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. 

In opdracht van Ad Fontem is een akoestisch onderzoek ingesteld. 

 

Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de geluidssituatie zodat kan worden 

bepaald of in dit geval met de afsplitsing van de bedrijfswoning tot woning derden wordt 

voldaan aan het principe van een “goede ruimtelijke ordening”. 
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Wat onder een goede ruimtelijke ordening moet worden verstaan en welke bronnen of 

aspecten hierin moeten worden meegenomen ligt niet in wetgeving vast. 

1.1 Toetsing als inrichting aan het gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Dinkelland heeft in 2008 een nota geluidbeleid aangenomen voor 

gebiedsgericht geluidbeleid binnen de gemeente. Het gebied waarin het bouwplan is 

gepland is aangemerkt als “woongebied” (par. 6.3.4) met een algemene kwalificatie voor 

de zgn geluidsambitiewaarde : “rustig” en een bovengrens “onrustig”. De ambitiewaarde 

hebben betrekking op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT.met een waarde 

van 45 dBA voor “rustig” en maximale waarde van 50 dBA voor “onrustig”. 

In het geluidbeleid wordt geen aandacht geschonken aan de piekgeluiden LAmax. Volgens 

de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM okt. 98) dient gestreefd te 

worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (LAmax) die meer dan 10 dB 

boven het aanwezige equivalente geluidsniveau uitkomen met een maximum van 70, 65 

en 60 dBA respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode. 

 

Tabel I geeft een overzicht van de grenswaarden waar aan wordt getoetst. 

 

TABEL I voor de gevels van woningen in/aanpandige woning

periode ambitie LAr;LT plafond
1
 LAr;LT LAmax LAr;LT LAmax 

07-19 uur 

19-23 uur 

23-07 uur 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

70
2
 

65 

60 

35 

30 

25 

55 

50 

45 

etmaal 45 55 - 35 - 

1 de plafondwaarden komen overeen met de normen van het Activiteitenbesluit 

2 tussen 07 en 19 uur opgenomen piekniveaus zijn conform het Activiteiten Besluit niet van toepassing op het 

laden en lossen t.b.v. de inrichting, in het kader van RO worden deze wel beoordeeld 

 

De geluidbelasting moet worden gemeten en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding 

industrielawaai.  

1.2 Verkeersaantrekkende werking 

De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting 

op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt 

door wegverkeer van en naar de inrichting” d.d. 29 februari 1996 (Ministerie van VROM). 

Dit betekent dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau 

LAeq en de normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dBA 

voorkeursgrenswaarde). 

Het indirecte lawaai door voertuigen op de openbare weg van en naar de inrichting wordt 

beoordeeld bij geluidgevoelige bestemmingen waar dit nog afzonderlijk akoestisch 

herkenbaar is. In dit geval wordt het indirecte lawaai direct opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld van de Laagsestraat en de Ottershagenweg. 

1.3 Onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of bij de af te splitsen bedrijfswoning tot woning 

derden de inrichting kan voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid en de algemene 
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geluidvoorschriften cq de richtlijnen uit de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening en welke geluidbeperkende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

 

De geluidbelasting t.g.v. aan- en afrijdende voertuigen, geluid vanaf de terassen, geluid 

door installaties en uit het pand is bepaald met een rekenmodel, volgens de Handleiding 

meten en rekenen industrielawaai 1999, methode II-8, rekening houdend met de 

geografische gegevens en de in hoofdstuk 2 omschreven bedrijfscondities. 

1.4 Waarneempunten 

De geluidbelasting dient te worden beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai (1999). 

De geluidbelasting moet worden gemeten voor de gevels van woningen op een hoogte 

waar de geluidoverlast kan worden ondervonden. Gebruikelijk is daarbij om overdag de 

geluidbelasting op 1.5 m (begane grond niveau) en in de avond/nacht op 

verdiepingshoogte (5 m of hoger) te beoordelen. 

1.5 Planologische mogelijkheden en de feitelijke situatie 

De planologische mogelijkheden kunnen ruimer zijn dan de feitelijke invulling, zowel qua 

gebruiksmogelijkheden als qua gebruiksperiode. Jurisprudentie laat zien dat het 

uitgangspunt de planologisch maximaal mogelijke situatie dient te zijn, in dit geval een 

horecabedrijf in de milieucategorie 1 van de VNG met een richtafstand van : 

- 10 m voor een rustige woonwijk 

Bij een realistische worst case invulling van de maximale planologische mogelijkheden is 

de geluidbelasting op 10 m 45 dBA. De bedrijfswoning ligt op het terrein op slechts enkele 

meters van de toekomstige erfgrens. Uitgaan van een realistische worst case invulling 

zonder voorwaarden zou betekenen dat de geluidbelasting bij de af te splitsen woning te 

hoog is. 

Het heeft dus weinig nut met de planologische geluidruimte te rekenen. Dit is voor toetsing 

aan een aanvaarbaar milieu ook niet nodig. Het handhaven van de grenswaarden van de 

bestaande vergunning, overeenkomend met de ambitiewaarde van het geluidbeleid, 

verzekerd een aanvaarbaar milieu. Er wordt daarom gerekend met de representatieve 

bedrijfssituatie voor een horecabedrijf met een aantal voorwaarden o.a. : 

- het bijgebouw alleen voor opslag is (niet voor klanten) 

- het terras op de huidige positie blijft 

- in het bijgebouw (workshops) geen akoestisch relevante activiteiten plaats vinden 

1.6 Akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten 

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten van de inrichting zijn : 

1. rijden voertuigen op de parkeerplaatsen 

2. (muziek) geluid uit het gebouw 

3. installatiegeluid 

4. stemgeluid op het terras 

 

1 : Rijden voertuigen op de parkeerplaatsen 

Rondom het gebouw liggen meerdere parkeerplaatsen voor maximaal 27 auto ’s. Het 

aantal bewegingen wordt geraamd op maximaal 3, 2 en 1 per parkeervak in de dag-, 

avond- en nachtperiode. Overdag en in de avond komen + gaan gasten, na 23 uur is alleen 

sprake van vertrekken of terugkomen. 
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2 : Muziekgeluid 

Het betreft een bestaand café/restaurant voornamelijk ingericht als restaurant. In het 

restaurant wordt achtergrondmuziek ten gehore gebracht tot hooguit 60-65 dBA waarbij 

de muziek ondergeschikt is aan stemgeluid. Bij de af te splitsen woning is geen muziek 

herkenbaar. 

Het restaurant wordt ook gebruikt voor kleine partijen eveneens met luidere muziek. 

Bij een melding van een horecabedrijf voor het Activiteitenbesluit is een akoestisch 

onderzoek wanneer het equivalente muziekgeluidniveau in enig vertrek in het bedrijf hoger 

is dan : 

- 80 dBA bij vrijstaande woningen 

- 70 dBA bij in/aanpandige woningen 

In de situatie zonder afsplitsing is de vrijstaande woning aan de Laagsestraat 54 op ca 25 

m afstand voor de toetsing maatgevend en is een muziekgeluidniveau van 80 dBA 

haalbaar. Voor een hoger niveau is een akoestisch onderzoek noodzakelijk om na te 

gaan of aan de voorschriften kan worden voldaan. 

De af te splitsen woning ligt op minimaal 41 m uit het restaurant. Bovendien bevindt zich 

aan de zijde van de af te splitsen woning (zuidoostzijde) de entree en een afschermend 

bijgebouw waardoor de geluiduitstraling via de ramen van het restaurant ondergeschikt 

is. De geluidimmissie bij de af te splitsen woning zal minimaal 5 dBA lager zijn dan bij de 

maatgevende woning op nr 54. De af te splitsen woning vormt dus geen beperking voor 

het restaurant. Muziekgeluid uit het restaurant mag bij nr 54 al niet herkenbaar zijn en is 

dus bij de af te splitsen woning niet relevant. 

Het exacte toelaatbare muziekniveau in het restaurant kan alleen nauwkeurig d.m.v. een 

meting worden vastgesteld. Voor het gebruik als restaurant is een controlemeting niet 

noodzakelijk. De geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit waar het bedrijf onder valt 

bieden voor de nieuwe studio’s voldoende waarborg tegen geluidoverlast. 

 

3 : Installaties 

Op het hellende dak bevindt zich een afzuiging van de keuken. De afstand tot de gevel 

van de bestaande woning Laagsestraat 54 is 25 m en tot de af te splitsen woning 47 m. 

De keukenafzuiging is in de avondperiode (19 – 23 uur) maatgevend omdat deze dan 

continu draait. De geluidimmissie t.g.v. de ventilator is bij de woning Laagsestraat 54 is 

minimaal 5 dBA hoger dan bij de af te splitsen woning. Het horecabedrijf wordt niet extra 

beperkt door de af te splitsen woning. Bij de af te splitsen woning zal geen 

installatiegeluid herkenbaar zijn. 

 

4 : Stemgeluid terrassen 

Het bedrijf heeft een terras met ca 60 zitplaatsen. 

De drukste perioden zijn zon- en feestdagen met een piek aan het eind van de middag en 

begin van de avond. 

Uitgangspunt is dat geen muziek op het terras ten gehore wordt gebracht. 

 

Laden/lossen 

Regelmatig komt een vrachtwagen en/of bestelbus goederen (drank, voedsel enz) 

afleveren op ruim 35 m afstand uit de af te splitsen woning. Het laden/lossen gebeurd 

overwegend handmatig en is niet relevant evenals lossen van bier met een elektrische 

pomp. 
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2 ANALYSE GELUIDBELASTING 

De geluidbelasting kan worden bepaald met een rekenmodel (methode II), rekening 

houdend met de geografische gegevens en de representatieve bedrijfssituatie. Het model 

is een benadering van de werkelijkheid en in dit geval de enige methode om met een 

broninventarisatie inzicht te krijgen van de geluidimmissie bij de woninggevels. 

 

Rekenmodel 

De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel (software DGMR 

Geomilieu 4.50), waarin zijn opgenomen : 

- de gebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde) bodemvlakken 

- de geluidbronnen te weten voertuigen met hun bronposities en 

bronvermogensniveaus LW, 

- immissiepunten bij de woningen. 

 

Bijlage I geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het 

rekenmodel. 

2.1 Geluidoverdracht 

Het gestandaardiseerd immissieniveau Li volgens de methode II.8 per bron kan worden 

berekend volgens : 

 

Li   = LWR – D            [dBA]   waarin 

LWR  = het totale bronvermogensniveau in dBA 

D  = verzamelterm van alle verzwakkingen 

 

Het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi,LT t.g.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt 

bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens : 

 

   LAeqi,LT  = Li - Cb - Cm - Cg         [dBA] 

waarin Li = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities 

   Cm = meteocorrectie (0 tot 5 dB) afhankelijk van hoogtes en ri  

   Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tb/To 

   To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of  

     nacht, voor tijden zie normstelling rapport) 

   Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode 

   Cg = 3 dB gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid 

     (van toepassing bij directe metingen voor de gevel) 

 

Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand binnen het 

totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting geluid met een duidelijk 

hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter wordt waargenomen, wordt op het 

langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens 

welke dit specifieke karakter optreedt, een toeslag toegepast voor : 

- tonaal of impulsgeluid K = 5 dB    of 

- muziekgeluid    K = 10 dB 
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Buiten de inrichting is geen geluid met een duidelijk hoorbaar impulsachtig- of 

muziekkarakter waarneembaar. Uitgangspunt is dat herkenbaar radiogeluid op de 

erfscheiding niet is toegestaan. 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (deelbeoordelingsniveau 

LAri,LT) wordt voor elke afzonderlijke periode als volgt bepaald :  

LAri,LT = LAeqi,LT + K                [dBA] 

 

Het totale beoordelingsniveau LAr,LT is dan de energetische som van alle afzonderlijke 

deelbeoordelingsniveaus LAri,LT in de dag-, avond- of nachtperiode. 

De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste beoor-delingsniveau 

LAr,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve bedrijfssituatie. De etmaalwaarde 

Letmaal (of Bi voor gezoneerde industrieterreinen) in referentiepunten of bij de 

woninggevels wordt bepaald uit de hoogste van de volgende waarden : 

- Ldag 

- Lavond + 5 dBA, 

- Lnacht + 10 dBA. 

2.2 Bronvermogensniveaus 

De basis voor de geluidoverdrachtsberekeningen vormen de gehanteerde 

bronvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen onder representatieve 

bedrijfsomstandigheden als hierna behandeld. De bronvermogenniveaus van de 

relevante geluidbronnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen of ervaringscijfers. 

 

Motorvoertuigen 

Bij mobiele bronnen (voertuigen) is de bronsterkte afhankelijk van het type voertuig, 

snelheid/toerental, bestrating en de bediening cq het rijgedrag. Uitgegaan wordt van een 

normaal rijgedrag op de parkeerplaatsen met een lage maximum snelheid tot gemiddeld 

5 km/uur in een laag toerental. Voor berekeningen van wegverkeerslawaai (volgens RMG 

‘2012) wordt bij een snelheid van 30 km/uur gerekend met een bronvermogensniveau 

van 92.6, 100.3 en 103 dBA voor lichte, middelzware- en zware motorvoertuigen 

(gemiddeld Nederlands wagenpark). Bij het rustig rijden/manoeuvreren van voertuigen 

met lagere snelheden in een lager toerental liggen de bronvermogens nog lager. 

Gerekend wordt met gemiddeld 90 dBA stapvoets rijden/manoeuvreren op de 

parkeerplaats; LWmax portier/starten = 100 dBA. 

 

Stemgeluid terras 

Voor de bronsterkte LWr van stemgeluiden, ontleend aan metingen, kunnen de 

onderstaande waarden worden aangehouden (in voorwaartse richting) : 

 normaal gesprek : LAmax = 80 - 85 dB(A), LAeq = 65 - 75 dB(A) 

 stemverheffen  : LAmax = 85 - 90 dB(A) 

 luid praten   : LAmax = 90 - 95 dB(A) 

 roepen    : LAmax = 95 - 100 dB(A) 

 schreeuwen  : LAmax = 100 - 105 dB(A) 

 gillen kinderen : LAmax = 105 - 110 dB(A) 

 

Hierna staan bureaucijfers van metingen naar stemgeluid : 

 normaal praten ca 40 mensen : LWAmax = 92 dB(A), LWA = 80 dB(A) (LWA per 

persoon = 64) 
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 een groep van 5 normaal pratende personen (zonder stemverheffing) gedurende 

15 minuten zonder relevant stoorgeluid. Er zijn telkens 2 mensen aan het woord 

zonder elkaar te overstemmen met een gemiddeld en maximaal 

bronvermogensniveau van 68 dB(A) respectievelijk 91 dB(A) 

 luider praten tijdens receptie ca 40 mensen : LWAmax = 100 dB(A), LWA= 92 dB(A) 

(LWA per persoon = 76) 

 luider praten tijdens een verjaardag ca 14 mensen aan praattafels : LWAmax = 100 

dB(A), LWA= 92 dB(A) (LWA per persoon = 77) 

Er zit dus een grote spreiding in het niveau van stemgeluid van gemiddeld (LWA) 65 tot 

77 dB(A) per persoon en maximaal (LWmax) 90 tot 100 dB(A). 

Om het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. stemgeluid te kunnen vast 

stellen moet een inschatting worden gemaakt van het aantal mensen en het 

bijbehorende bronvermogen. 

Uit een uitspraak (zie ABRS 30 augustus 2017, no. 201603771/1/R3) volgt dat een 

bronvermogen LWA van gemiddeld 70 dB(A) per persoon voor een verheven stem 

volgens de Duitse richtlijn VDI 3770 als representatief wordt beschouwd. 

Uitgegaan wordt van maximaal 60 mensen aan tafels verdeeld over het terras. In het 

onderzoek is in overleg met de initiatiefnemer rekening gehouden met een 

organisatorische maatregel die bestaat uit goed beheer van het terras en het toezien 

op het gedrag van bezoekers om deze aan te spreken op eventueel aanhoudend luid 

schreeuwen. Een luidruchtige groep veroorzaakt ook hinder naar andere gasten op 

het terras wat niet gewenst is. 

De gemiddelde stembronsterkte is dan 70 dBA per persoon tot 23 uur, gemodelleerd 

in een oppervlaktebron van (70 + 10 x log 60 =) 88 dBA. 

Voor piekgeluiden is in het model een puntbron opgenomen met een bronsterkte van 

100 dBA op een stahoogte van 170 cm. 

Voor de duur van stemgeluid wordt gerekend met 6, 4 en 1.5 uur in de dag-, avond- 

en nachtperiode. 

2.3 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties 

Afhankelijk van de bedrijfstijd van een geluidbron moet per periode een 

bedrijfstijdcorrectie Cb in rekening worden gebracht. 

De bedrijfstijden zijn afgeleid uit informatie zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2. 

De route van voertuigen is verdeeld in deeltrajecten met een bronpositie in het midden 

daarvan. Op basis van de afstand en de gemiddelde snelheid van 7 km/uur is in het 

rekenmodel de bedrijfsduurcorrectie berekend. 

2.4 Geluidbelasting 

Tabel II geeft een overzicht van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en de 

piekgeluiden LAmax. 

Het gestandaardiseerde immissieniveau van geluidbronnen is gebaseerd op de in de 

berekening gehanteerde gemiddelde bronvermogensniveaus. De maximale 

geluidniveaus zijn berekend met een apart model met een negatieve correctie op de 

bronvermogens : 

 auto’s -5 dB : LWmax = 95 dBA optrekken 

 voor het sluiten van een portier is een puntbron gerekend van 100 dBA 

 voor roepen op het terras is een puntbron gerekend van 100 dBA 
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TABEL II geluidbelasting LAr,LT en LAmax in dBA vlgs HMRI’99 

punten geluidbelasting LAr,LT geluidbelasting LAmax; 

 Dag  

h=1.5 

Avond 

h=5 

Nacht 

h=5 

Dag 

h=1.5 

Avond 

h=5 

Nacht 

h=5 

1 woning zuidg. 

2 woning noordg. 

3 woning westg. 

4 garage 

5 garage 

38 

29 

31 

44 

42 

43 

38 

39 

46 

46 

36 

31 

32 

40 

39 

64 

62 

66 

75 

70 

65 

62 

63 

72 

69 

65 

62 

63 

72 

69 

ambitie (plafond) 45 (50) 40 (45) 35 (40) dag 70 avond 65 nacht 60 
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3 CONCLUSIE 

3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 

Dagperiode 

Onder representatieve omstandigheden kan ruimschoots aan de ambitiewaarde worden 

voldaan. 

 

Avond- en nachtperiode 

In de avond- en nachtperiode wordt in de punten 1, 4 en 5 de ambitiewaarde 

overschreden met als oorzaak een vol terras en het rijden van auto ’s. 

De bovengrens wordt in punt 1 niet overschreden. Deze overschrijding in punt 1 op de 

verdieping komt alleen voor op een mooie zomeravond/nacht met een vol terras. Een 

hoog geluidsscherm is niet gewenst en bronmaatregelen zijn niet realistisch. Omdat de 

bovengrens niet wordt overschreden is de geluidbelasting aanvaardbaar. Bij een 

geluidwering van minimaal 20 dBA van de gevel is het binnenniveau in een verblijfsruimte 

achter punt 1 (48 – 20=) 28 dBA (etmaal) en ligt ruim onder de grenswaarde van 35 dBA 

(etmaal). 

De punten 4 en 5 liggen voor de garage welke geen woonfunctie heeft. Dit kan in het 

bestemmingsplan als garage worden aangeduid. 

Met alleen restaurantgasten op het terras tot ca 22 uur, wat representatief is, wordt de 

ambitiewaarde niet overschreden omdat er dan minder mensen zijn en het stemniveau 

lager ligt. 

Bij de af te splitsen woning is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

3.2 Maximale geluidniveaus LAmax 

Omdat piekgeluiden t.g.v. het komen/gaan van gasten en t.g.v. stemmen overeenkomstig 

het Activiteitenbesluit buiten beschouwing mogen blijven wordt het horecabedrijf niet 

beperkt door de optredende piekgeluiden. De vraag is of bij de af te splitsen woning 

sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

In de punten 4 en 5 wordt de norm in alle perioden fors overschreden. Deze punten 

liggen voor de garage welke geen woonfunctie heeft. Dit kan in het bestemmingsplan als 

garage worden aangeduid. In de avondperiode wordt in alle overige punten de 

grenswaarde niet overschreden. 

In de nachtperiode wordt in alle punten de grenswaarde overschreden met als oorzaak 

stemgeluid op een vol terras en het sluiten van een autoportier. Bronmaatregelen en 

afscherming zijn niet effectief/realistisch. 

De overschrijdingen kunnen zich voordoen bij een druk terras na 23 uur en vertrek van 

auto ’s na 23 uur. Dat laatste zal voornamelijk voorkomen tijdens een feest van een 

grotere groep. 

Enkele gasten van het restaurant of de B & B op het terras zal bij normaal gedrag geen 

overschrijding opleveren. 

Piekgeluiden t.g.v. stemmen het sluiten van een portier na 23 uur zijn niet te voorkomen 

of te beperken. Overlast is voornamelijk te verwachten in een verblijfsruimte (bijv. 

slaapkamer). De geluidwering van een gevel met roosters (of een raam op een kier met 

de vereiste capaciteit) heeft standaard een geluidwering van 20 dBA. Bij een 

geluidwering van minimaal 20 dBA van de gevel is het binnenniveau LAmax in een 

verblijfsruimte maximaal (65 – 20=) 45 dBA en gelijk aan de grenswaarde van 45 dBA. In 
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de verblijfsruimte van de woning kan, ook in de nacht, aan de norm worden voldaan 

waarmee sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Bij de bestaande woning Laagsestraat 54 zijn de piekgeluiden veel hoger dan bij de af te 

splitsen woning maar worden niet getoetst. De optredende piekgeluiden, na 23 uur, bij de 

af te splitsen woning zijn aanvaardbaar in de verblijfsruimten van deze woning. Bewoners 

van de af te splitsen woning weten dat ze naast een restaurant wonen met een bepaalde 

geluidemissie. Omdat het restaurant verder niet wordt beperkt is afsplitsing van de 

woning aanvaardbaar. 

 

Ing. Wim Buijvoets 
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rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model LAr,LT

Model eigenschap

Omschrijving model LAr,LT
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Wim op 5-8-2020
Laatst ingezien door Wim op 4-1-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

4-1-2021 09:52:29Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125

1 auto 's parkeren 7 pp      0,75      0,00 Relatief    28    14     7   28,61   26,85   32,87   7   5,00   60,00   65,00   68,00
2 auto 's parkeren 14 pp      0,75      0,00 Relatief    56    28    14   24,93   23,17   29,19   7   5,00   60,00   65,00   68,00
3 auto 's parkeren 7 pp      0,75      0,00 Relatief    28    14     7   28,95   27,19   33,21   7   5,00   60,00   65,00   68,00

4-1-2021 09:49:19Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

1   72,00   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
2   72,00   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
3   72,00   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4-1-2021 09:49:19Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k

stemgeluid terras     1,20      0,00 Relatief True   3,01   0,00   7,27   3,0   3,0 Ja --   26,72   40,72   49,72   61,72   61,72

4-1-2021 09:49:19Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k

  56,72   45,72   33,72 --   49,00   63,00   72,00   84,00   84,00   79,00   68,00   56,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k

   0,00    0,00
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modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

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

1      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
2      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
3      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
4      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
5      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

1 groen 1,00
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modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

1 af te splitsen woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 berging af te splitsen woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 verdieping af te splitsen woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 dak berging af te splitsen woning     6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 cafe     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,89 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 cafe     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,89 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 cafe     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,89 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 verdieping cafe     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 verdieping cafe     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 berging     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 gebouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 gebouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 8k

1 0,80
2 0,80
3 0,00
4 0,00
5 0,80

6 0,80
7 0,80
8 0,00
9 0,00
10 0,80

11 0,80
12 0,80
11 0,80
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modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63

1 nok dak      6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef.

erfscheiding      0,00      0,00 Relatief
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modelgegevens

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kavels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bijzonderheden Status Functie Budget (D) Budget (A) Budget (N)

bestemming Horeca cat 1-2 -- -- --
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A 1,50 37,8 40,5 33,5 45,5 58,3

stemgeluid terras 1,20 36,5 39,6 32,3 44,6 42,4
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 31,6 33,4 27,4 38,4 58,1
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 4,9 6,7 0,6 11,7 35,7
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 -6,6 -4,9 -10,9 0,1 25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 2_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

2_A 1,50 29,2 31,1 24,9 36,1 57,8

2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 26,1 27,9 21,8 32,9 53,1
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 25,0 26,8 20,8 31,8 55,5

stemgeluid terras 1,20 18,8 21,8 14,5 26,8 24,6
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 14,0 15,7 9,7 20,7 45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 3_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

3_A 1,50 31,4 33,5 27,2 38,5 58,5

2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 28,2 29,9 23,9 34,9 54,7
stemgeluid terras 1,20 25,4 28,4 21,1 33,4 31,0

1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 25,5 27,2 21,2 32,2 55,6
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 15,7 17,4 11,4 22,4 47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

4_A 1,50 43,6 46,1 39,4 51,1 65,7

stemgeluid terras 1,20 40,6 43,6 36,4 48,6 45,7
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 40,5 42,3 36,3 47,3 65,5
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 23,9 25,6 19,6 30,6 52,7
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 4,4 6,1 0,1 11,1 35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 5_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

5_A 1,50 41,5 44,0 37,2 49,0 63,1

stemgeluid terras 1,20 39,1 42,1 34,8 47,1 44,4
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 37,7 39,4 33,4 44,4 62,7
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 22,0 23,7 17,7 28,7 51,4
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 -2,2 -0,4 -6,5 4,6 29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_B 5,00 40,5 43,3 36,3 48,3 58,5

stemgeluid terras 1,20 39,6 42,6 35,3 47,6 42,8
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 33,3 35,1 29,1 40,1 58,3
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 13,6 15,4 9,4 20,4 42,2
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 1,2 3,0 -3,1 8,0 30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 2_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

2_B 5,00 35,0 37,6 30,8 42,6 58,0

stemgeluid terras 1,20 32,7 35,7 28,5 40,7 35,9
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 28,9 30,7 24,6 35,7 53,8
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 26,9 28,6 22,6 33,6 55,5
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 16,9 18,7 12,6 23,7 45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 3_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

3_B 5,00 36,5 39,1 32,2 44,1 57,8

stemgeluid terras 1,20 34,9 37,9 30,7 42,9 38,0
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 29,5 31,3 25,2 36,3 54,4
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 25,8 27,5 21,5 32,5 54,4
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 17,8 19,6 13,6 24,6 46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 4_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

4_B 5,00 43,8 46,5 39,6 51,5 63,4

stemgeluid terras 1,20 42,4 45,4 38,1 50,4 45,4
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 38,3 40,0 34,0 45,0 63,2
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 18,5 20,3 14,3 25,3 47,2
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 6,0 7,8 1,8 12,8 35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 5_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

5_B 5,00 43,6 46,3 39,4 51,3 62,9

stemgeluid terras 1,20 42,3 45,3 38,0 50,3 45,3
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 37,8 39,6 33,6 44,6 62,8
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 16,8 18,5 12,5 23,5 45,4
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 4,3 6,0 0,0 11,0 33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n

--          15           0 14:04, 20 aug 2020          -1           4 1 auto 's parkeren 7 pp Polylijn     258536,92     493323,13     258539,49     493310,31
--          16           0 14:04, 20 aug 2020          -5           8 2 auto 's parkeren 14 pp Polylijn     258536,51     493323,23     258530,26     493288,58
--          17           0 14:04, 20 aug 2020         -13           1 3 auto 's parkeren 7 pp Polylijn     258524,01     493331,74     258521,77     493328,63
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D

--     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           3            16,52            16,52
--     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           7            38,54            38,54
--     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           2             3,82             3,82
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

--             7,94             8,58    28    14     7   28,61   26,85   32,87   7   5,00           4   60,00   65,00   68,00   72,00
--             1,96            12,45    56    28    14   24,93   23,17   29,19   7   5,00           8   60,00   65,00   68,00   72,00
--             3,82             3,82    28    14     7   28,95   27,19   33,21   7   5,00           1   60,00   65,00   68,00   72,00
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

--   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00   89,82   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   65,00   70,00   73,00
--   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00   89,82   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   65,00   70,00   73,00
--   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00   89,82   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   65,00   70,00   73,00
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

--   77,00   86,00   92,00   89,00   82,00   72,00   94,82
--   77,00   86,00   92,00   89,00   82,00   72,00   94,82
--   77,00   86,00   92,00   89,00   82,00   72,00   94,82
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Type Richt.

--          19           0 14:38, 5 aug 2020 1 roepen Punt     258507,30     493308,88     1,70      1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00
--          20           0 13:38, 5 aug 2020 2 sluiten portier Punt     258541,95     493314,72     1,70      1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00
--          21           0 13:40, 5 aug 2020 3 sluiten portier Punt     258538,46     493297,50     1,70      1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00
--          22           0 13:40, 5 aug 2020 4 sluiten portier Punt     258534,57     493289,30     1,70      1,70      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

-- 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 Nee Nee Nee --   61,00   75,00   84,00
-- 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 Nee Nee Nee   73,00   88,00   91,00   95,00
-- 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 Nee Nee Nee   73,00   88,00   91,00   95,00
-- 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00  99,00  99,00 Nee Nee Nee   73,00   88,00   91,00   95,00

4-1-2021 09:55:22Geomilieu V4.50



bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

--   96,00   96,00   91,00   80,00   68,00   99,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   61,00   75,00
--   94,00   91,00   87,00   84,00   74,00   99,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,00   88,00   91,00
--   94,00   91,00   87,00   84,00   74,00   99,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,00   88,00   91,00
--   94,00   91,00   87,00   84,00   74,00   99,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,00   88,00   91,00

4-1-2021 09:55:22Geomilieu V4.50



bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

--   84,00   96,00   96,00   91,00   80,00   68,00   99,83
--   95,00   94,00   91,00   87,00   84,00   74,00   99,83
--   95,00   94,00   91,00   87,00   84,00   74,00   99,83
--   95,00   94,00   91,00   87,00   84,00   74,00   99,83
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resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 1_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_A 1,50 63,8 63,8 63,8

3 sluiten portier 1,70 63,8 63,8 63,8
4 sluiten portier 1,70 62,9 62,9 62,9

stemgeluid terras 1,20 61,9 61,9 61,9
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 56,9 56,9 56,9
1 roepen 1,70 54,6 54,6 54,6

2 sluiten portier 1,70 44,7 44,7 44,7
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 33,4 33,4 33,4
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 27,3 27,3 27,3

LAmax (hoofdgroep) 63,8 63,8 63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 2_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

2_A 1,50 62,5 62,5 62,5

2 sluiten portier 1,70 62,5 62,5 62,5
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 53,9 53,9 53,9
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 53,5 53,5 53,5
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 47,9 47,9 47,9
3 sluiten portier 1,70 45,6 45,6 45,6

4 sluiten portier 1,70 45,0 45,0 45,0
stemgeluid terras 1,20 44,0 44,0 44,0

1 roepen 1,70 35,8 35,8 35,8

LAmax (hoofdgroep) 62,5 62,5 62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2021 09:56:33Geomilieu V4.50



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 3_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

3_A 1,50 65,6 65,6 65,6

2 sluiten portier 1,70 65,6 65,6 65,6
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 56,7 56,7 56,7
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 55,9 55,9 55,9
3 sluiten portier 1,70 53,5 53,5 53,5
4 sluiten portier 1,70 51,8 51,8 51,8

stemgeluid terras 1,20 50,6 50,6 50,6
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 49,6 49,6 49,6
1 roepen 1,70 43,4 43,4 43,4

LAmax (hoofdgroep) 65,6 65,6 65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2021 09:56:33Geomilieu V4.50



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 4_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

4_A 1,50 75,0 75,0 75,0

3 sluiten portier 1,70 75,0 75,0 75,0
4 sluiten portier 1,70 70,6 70,6 70,6

stemgeluid terras 1,20 65,9 65,9 65,9
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 65,2 65,2 65,2
2 sluiten portier 1,70 62,7 62,7 62,7

1 roepen 1,70 59,7 59,7 59,7
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 52,2 52,2 52,2
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 38,3 38,3 38,3

LAmax (hoofdgroep) 75,0 75,0 75,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2021 09:56:33Geomilieu V4.50



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 5_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

5_A 1,50 69,6 69,6 69,6

3 sluiten portier 1,70 69,6 69,6 69,6
4 sluiten portier 1,70 68,7 68,7 68,7

stemgeluid terras 1,20 64,4 64,4 64,4
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 62,0 62,0 62,0
1 roepen 1,70 57,0 57,0 57,0

2 sluiten portier 1,70 52,9 52,9 52,9
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 50,9 50,9 50,9
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 31,8 31,8 31,8

LAmax (hoofdgroep) 69,6 69,6 69,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2021 09:56:33Geomilieu V4.50



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 1_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_B 5,00 65,0 65,0 65,0

stemgeluid terras 1,20 65,0 65,0 65,0
3 sluiten portier 1,70 63,7 63,7 63,7
4 sluiten portier 1,70 62,8 62,8 62,8
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 58,1 58,1 58,1
1 roepen 1,70 56,7 56,7 56,7

2 sluiten portier 1,70 51,7 51,7 51,7
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 41,7 41,7 41,7
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 35,2 35,2 35,2

LAmax (hoofdgroep) 65,0 65,0 65,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2021 09:56:33Geomilieu V4.50



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 2_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

2_B 5,00 62,3 62,3 62,3

2 sluiten portier 1,70 62,3 62,3 62,3
stemgeluid terras 1,20 58,0 58,0 58,0

1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 55,7 55,7 55,7
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 55,4 55,4 55,4
3 sluiten portier 1,70 53,1 53,1 53,1

4 sluiten portier 1,70 52,8 52,8 52,8
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 50,8 50,8 50,8
1 roepen 1,70 50,4 50,4 50,4

LAmax (hoofdgroep) 62,3 62,3 62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2021 09:56:33Geomilieu V4.50



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 3_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

3_B 5,00 63,3 63,3 63,3

2 sluiten portier 1,70 63,3 63,3 63,3
stemgeluid terras 1,20 60,2 60,2 60,2

2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 56,4 56,4 56,4
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 55,9 55,9 55,9
3 sluiten portier 1,70 55,7 55,7 55,7

4 sluiten portier 1,70 55,2 55,2 55,2
1 roepen 1,70 52,1 52,1 52,1
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 51,8 51,8 51,8

LAmax (hoofdgroep) 63,3 63,3 63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2021 09:56:33Geomilieu V4.50



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 4_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

4_B 5,00 71,9 71,9 71,9

3 sluiten portier 1,70 71,9 71,9 71,9
4 sluiten portier 1,70 68,5 68,5 68,5

stemgeluid terras 1,20 67,7 67,7 67,7
2 sluiten portier 1,70 62,8 62,8 62,8
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 62,7 62,7 62,7

1 roepen 1,70 59,8 59,8 59,8
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 47,2 47,2 47,2
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 40,0 40,0 40,0

LAmax (hoofdgroep) 71,9 71,9 71,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2021 09:56:33Geomilieu V4.50



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 5_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

5_B 5,00 69,4 69,4 69,4

3 sluiten portier 1,70 69,4 69,4 69,4
4 sluiten portier 1,70 68,6 68,6 68,6

stemgeluid terras 1,20 67,6 67,6 67,6
2 auto 's parkeren 14 pp 0,75 61,8 61,8 61,8
1 roepen 1,70 58,7 58,7 58,7

2 sluiten portier 1,70 56,9 56,9 56,9
1 auto 's parkeren 7 pp 0,75 45,1 45,1 45,1
3 auto 's parkeren 7 pp 0,75 38,2 38,2 38,2

LAmax (hoofdgroep) 69,4 69,4 69,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-1-2021 09:56:33Geomilieu V4.50
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datum 11-8-2020
dossiercode    20200811-63-24030

Geachte heer/mevrouw Y. Yildirim,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets wordt in uw plan geen
waterschapsbelangen geraakt. U volgt de procedure geen waterschapsbelang. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming
van uw plan en onderstaande tekst kunt opnemen in het plan.

Paragraaf geen waterschapsbelang

Deze paragraaf geen waterschapsbelang heeft betrekking op het plan Ottershagenweg 2 - 2a.

Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de waterhuishouding. Met de voorgenomen
ontwikkeling zijn geen waterbelangen gemoeid. De ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater tot gevolg. In het gebied
is geen sprake van (grond)wateroverlast.

Het waterschap Vechtstromen heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets. Het proces van de watertoets is goed doorlopen.

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 gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben 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 van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

Het bestemmingsplan "Buitengebied, Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum" met 
identificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPOTTERSHAGEN2-VG01 van de gemeente Dinkelland.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlage.

1.3  (hoek)erker

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

1.4  aan-huis-verbonden beroep

Een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het 
bedrijfsmatig verlenen van diensten aan particulieren.

1.5  aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit

Het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

1.6  aanduiding

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

1.7  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.8  bebouwing

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

1.9  bed-and-breakfast

Het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief 
nachtverblijf en ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben.

1.10  bedrijf

Een onderneming gericht op het bedrijfsmatie voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan 
en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten.
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1.11  bedrijfsvloeroppervlak (bvo)

De totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe 
behorende magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten.

1.12  bestaand

a. Ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en 
werkzaamheden: 
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan; 
2. aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan 

mogen worden gebouwd krachtens een daartoe verleende bouwvergunning.
b. Ten aanzien van het overige gebruik; 

1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan.

1.13  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.14  bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde 
verbonden bouwwerk met een dak.

1.15  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.

1.16  bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.17  bouwlaag

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

1.18  bouwperceel

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

1.19  bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.20  bouwvlak

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

1.21  bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden.
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1.22  carport

Staanplaats, stalling voor een motorvoertuig onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis.

1.23  dak

Iedere vorm van bovenbeeindiging van een gebouw.

1.24  detailhandel

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

1.25  erf

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

1.26  gebouw

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

1.27  hoofdgebouw

Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.28  huishouding

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

1.29  inwoning

Wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand.

1.30  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.

1.31  kap

Een geheel of gedeeltelijke niet horizontale dakconstructie gevormd door ten minste twee 
schuin hellende dakschilden met een helling van elk ten minste 15o en ten hoogste 75o.

1.32  kelder

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

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

1.34  mantelzorg

Het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.

1.35  overig bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 
met de aarde is verbonden.

1.36  overkapping

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

1.37  parkeren

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

1.38  pand

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.39  peil

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

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

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

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

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

1.40  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.

1.41  prostitutie

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

Een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk 
bestemd, dan wel in geburik voor het daar uitoefenen van prostitutie.

1.43  seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
alsof zij ook bedrijfsmatige was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van 
erotisch-pornografische aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens 
begrepen een erotische-massagesalon, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, 
al dan niet in combinatie met elkaar;

1.44  stallen

In een garage of andere bewaarplaats zetten.

1.45  standplaats

Een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig 
zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van 
gemeenten kunnen worden aangesloten.

1.46  voertuig

Vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren.

1.47  voorgevel

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

1.48  voorgevel rooilijn

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

1.49  winkel

Een gebouw dat een ruimte omvat welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden 
gebruikt voor detailhandel;

1.50  woning

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke 
huishouding.

1.51  woonhuis

Een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als 
een eenheid beschouwd kan worden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidingsmuren) 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 overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

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

2.6  de afstand tot de zijdelingse perceelgrens

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

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen;
b. een garage zonder woonfunctie ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - garage';

met daaraan ondergeschikt:

c. de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
d. speelvoorzieningen;
e. wegen en paden;
f. water en voorzieningen ten behoeve van afvoer, (tijdelijke) berging en infiltratie van 

hemelwater; 
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. parkeervoorzieningen;
j. tuinen, erven en terreinen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voorzover dit in 
overeenstemming is met het bepaalde in artikel 3.1.

3.2.2  Woning

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte 
bedragen;

c. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt tenminste 3 m, 
tenzij de bestaande afstand tot de perceelgrens minder is, in welk geval die afstand 
aangehouden dient te worden;

d. een hoofdgebouw wordt vrijstaand, dan wel twee aaneen gebouwd:
e. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse 

gebouwen aanwezig zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één 
bouwlaag; 

f. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg 
gekeerde bouwgrens;

g. het bestaande aantal woningen mag niet worden vermeerderd;
h. de dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 60 graden;
i. in afwijking van het gestelde onder a mogen de grenzen van het bouwvlak naar de 

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

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

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

4. de bouwhoogte ten hoogste 4 meter mag bedragen of indien de woning of dat 
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woongebouw een hogere verdiepingsvloer bevat maximaal tot 0,25 meter boven de 
vloer van de eerste verdieping van die of dat woongebouw;

5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee 
aan elkaar gekoppelde erkers bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is 
de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de zijdelingse perceelgrens niet van 
toepassing;

6. ten hoogste 1 (hoek)erker per woning met uitzondering van een woning welke op een 
hoek van twee straten is gelegen waarbij sprake is van twee voorgevelrooilijnen mag 
voor beide voorgevelrooilijnen een (hoek)erker worden gebouwd van de betreffende 
gevel.

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij woning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij de woning gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 
'bijgebouwen' worden gebouwd;

b. de bijbehorende bouwwerken worden ten minste 3 m achter de naar de weg gekeerde 
gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd;

c. in afwijking van het gestelde onder a en b, wordt een carport ten minste 1 m achter de 
naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd;

d. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag, mits het 
bebouwingspercentage van het perceel maximaal 50 bedraagt, voor zover gelegen buiten 
het bouwvlak: 
1. ten hoogste 85 m2 bedragen; 
2. bij percelen groter dan 400 m2 maximaal 100 m2 bedragen;
3. tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt dan onder 1 of 2 is gesteld, dan mag 

de bestaande oppervlakte ten hoogste 350 m2 bedragen; 
e. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat bij een 

dakhelling van 0 graden tot 10 graden (platte dakconstructie) de hoogte maximaal 0,3 
meter boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer mag bedragen; 

f. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag ten hoogste de bouwhoogte van het 
hoofdgebouw verminderd met 1 m bedragen; 

g. bij vrijstaande woningen moet aan één zijde een afstand van tenminste 2 meter tot de 
zijdelingse perceelsgrens in acht worden genomen.

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

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

b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen bedraagt ten hoogste 5 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 

2 m.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Afstand perceel hoofdgebouw

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder c in 
die zin dat de afstand van een hoofdgebouw tot één van de zijdelingse perceelgrenzen wordt 
verkleind tot 0 meter, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.3.2  Afstand perceel bijbehorend bouwwerk

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 3.2.2 i onder 5 in die zin dat de afstand van een bijbehorend bouwwerk tot één 
van de zijdelingse perceelgrenzen wordt verkleind tot 0 meter, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

3.3.3  Hoogte bouwwerk geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in artikel 3.2.4 onder c ten behoeve van bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, met dien verstande dat: 

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 meter; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning, aanbouwen, uitbouwen 
en/of bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of 
csactiviteit toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot maximum van 50 m2 mag 
worden gebruikt voor aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

b. het beroep of bedrijf dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend; 
c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- 

en parkeersituatie ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein 
voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn;

d. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving; 
e. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die in de van deze planregels deel 

uitmakende bijlage 1 "Staat van bedrijfsactiviteiten" zijn aangeduid als milieucategorie 1, 
of beroepen en bedrijven die gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs 
met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld; 

f. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft, 
uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de 
ter plaatse uitgevoerde bedrijfsactiviteit en behoudens internetwinkels;

g. er geen buitenopslag plaatsvindt; opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij 
behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen plaats.

3.4.2  Strijdig gebruik

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

a. het gebruik van vrijstaande bijbouwen voor bewoning; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, met 

uitzondering van het bepaalde in artikel 3.4.1; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van 

detailhandel; 
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding. 

Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Mantelzorg

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.4.2 onder a in 
die zin dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg, mits:
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a. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk van aard is;
b. er sprake blijft van één huishouden;
c. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte niet meer dan 75 m2 bedraagt;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5.2  Bed-and-breakfast

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.4.2 onder c in 
die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor 
logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:

a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan 
van een bestaande entree (deur);

b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
f. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin 

dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5.3  Inwoning

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.4.2 onder e in 
die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits:

a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die 
toegang verschaft tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel 
toegestaan;

b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder 
dat door een slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;

c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de 
hoofdtoegang;

d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere 
trappen zijn toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop 
(zoldertrappen hierin niet meegerekend);

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

bouwmogelijkheden zijn gekoppeld aan de woning; 
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat het bouwvlak wordt 
vergroot of gewijzigd, mits:

a. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt 
met een maximum van 150 m2 per perceel;

b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen; 
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt;
f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 

woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  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 5  Algemene bouwregels

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

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het 
gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve 
van het normale gebruik en onderhoud; 

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of 
vliegtuigen; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of 
prostitutiebedrijf; 

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

7.1  Afwijken maatvoering

7.1.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht 
in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% 
van die maten, afmetingen en percentages.

7.1.2  Meetverschil

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht 
in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat 
bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.

7.1.3  Profiel weg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken in die zin dat 
het beloop of het profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe 
mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding 
geeft, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt.

7.1.4  Bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de 
bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
in die zin dat: 

a. er geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het plangebied aanwezige 
waarden; 

b. de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag worden vergroot tot 8 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden vergroot 

tot 10 m; 
e. de bouwhoogte van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en van zend-, ontvang- en/of 

sirenemasten mag worden vergroot tot ten hoogste 40 m, mits: 
1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond; 
2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de 

plaatsing wordt aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen; 
3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende 

omgeving en/of landschapselementen; 
4. het principe van site-sharing wordt toegepast; 
5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
6. er afstemming plaatsvindt met de Nota antennebeleid gemeente Dinkelland (2008).

7.2  Erker (bedrijfs)woning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen het bouwvlak in die zin dat de grenzen van het 
bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door erkers, luifels, balkons en 
ingangspartijen, met dien verstande dat:

a. de overschrijding ten hoogste 1 meter mag bedragen;
b. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het 

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

c. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch 
oogpunt noodzakelijk is, de breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de betreffende 
gevel van het hoofdgebouw mag bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 2/3. 
De bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering 
van hoekerkers;
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d. de bouwhoogte ten hoogste 4 meter mag bedragen of indien de woning of dat 
woongebouw een hogere verdiepingsvloer bevat maximaal tot 0,25 meter boven de vloer 
van de eerste verdieping van die of dat woongebouw;

e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan 
elkaar gekoppelde erkers bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is de 
voorgeschreven afstand van 2 meter tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;

f. ten hoogste 1 (hoek)erker per woning met uitzondering van een woning welke op een 
hoek van twee straten is gelegen waarbij sprake is van twee voorgevelrooilijnen mag voor 
beide voorgevelrooilijnen een (hoek)erker worden gebouwd van de betreffende gevel.
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Artikel 8  Overige regels

8.1  Parkeren

8.1.1  Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik

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

8.1.2  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 8.1.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de 
beleidsregels die zijn neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien 
deze beleidsregel gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met 
die wijziging. 

8.1.3  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 8.1.2 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn 
afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de 
afmetingen voor parkeren in de lengterichting van de weg en voor parkeren in de 
dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn neergelegd in bijlage V van de 
'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging. 

8.1.4  Afwijken

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

a. het bepaalde in lid 8.1.2. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld 
in lid 8.1.2, in overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, 
wordt voorzien, zoals omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en 
dat indien deze beleidsregel gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt 
gehouden met die wijziging; 

b. de afmetingen in lid 8.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft. 

8.1.5  Voorwaarden afwijken

De in lid 8.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de 
voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de openbare ruimte; 
b. het woon- en leefklimaat; 
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

8.1.6  Specifieke gebruiksregel

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

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  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 9.1 sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het  9.1 sub a met maximaal 10%. 

c. 9.1 sub 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.

9.2  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, behoudens voor 
zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 9.2 sub 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 9.2 sub 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. 9.2 sub 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 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Buitengebied, 
Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum. 
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Bijlagen bij regels

 

bestemmingsplan Buitengebied, Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum 

NL.IMRO.1774.BUIBPOTTERSHAGEN2-VG01   119



   

Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten
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SAB 1  

 

Staat van Bedrijfsactiviteiten 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw  

0111, 0113   Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 

0112 0 Tuinbouw:   

0112 1  bedrijfsgebouwen 2 

0112 2  kassen zonder verwarming 2 

0112 3  kassen met gasverwarming 2 

0112 4  champignonkwekerijen (algemeen) 2 

0112 6  bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 

0112 7  witlofkwekerijen (algemeen) 2 

0125 0 Fokken en houden van overige dieren:   

0125 5  bijen 2 

0125 6  overige dieren 2 

014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:   

014 2  algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m
2
  2 

014 4  plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m
2
 2 

0142   KI-stations 2 

      

15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken   

1552 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m
2
 2 

1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1581 1  v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 

1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   

1584 3  cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met 

p.o. <= 200 m
2
 

2 

1584 6  suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m
2
 2 

1593 t/m 

1595 

  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

     

18 - Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont   

182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

     

20 - Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d.   

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

     

22 - Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media   

221   Uitgeverijen (kantoren) 1 

2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

2223 A Grafische afwerking 1 

2223 B Binderijen 2 

2224   Grafische reproductie en zetten 2 

2225   Overige grafische activiteiten 2 

223   Reproductiebedrijven opgenomen media 1 

    

24 - Vervaardiging van chemische producten   

2442 0 Farmaceutische productenfabrieken:   
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Staat van Bedrijfsactiviteiten 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

2442 2  verbandmiddelenfabrieken 2 

     

26 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten   

262, 263 0 Aardewerkfabrieken:   

262, 263 1  vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

     

30 - Vervaardiging van kantoormachines en computers   

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

     

31 - Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh.   

316   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 

     

33 - Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten   

33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie 

2 

     

36 - Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.   

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m
2
 1 

362   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

363   Muziekinstrumentenfabrieken 2 

3663.1   Sociale werkvoorziening 2 

     

40 - Productie en distrib. van stroom, aardgas, stoom en warm water   

40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

40 C1  < 10 MVA 2 

40 D0 Gasdistributiebedrijven:   

40 D3  gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1 

40 D4  gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2 

40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

40 E2  blokverwarming 2 

     

41 - Winning en distributie van water   

41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

41 B1  < 1 MW 2 

     

45 - Bouwnijverheid   

45 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m
2
 2 

     

50 - Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations   

501, 502, 

504 

  Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2 

5020.4 B Autobeklederijen 1 

5020.5   Autowasserijen 2 

503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 
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Staat van Bedrijfsactiviteiten 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

51 - Groothandel en handelsbemiddeling   

511   Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

5122   Grth in bloemen en planten 2 

5134   Grth in dranken 2 

5135   Grth in tabaksproducten 2 

5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

5138, 5139   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

514   Grth in overige consumentenartikelen 2 

5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:   

5148.7 1  consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2 

5148.7 5  munitie 2 

5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   

5153 2  algemeen: b.o. <= 2000 m
2
 2 

5153.4 4 Zand en grind:   

5153.4 6  algemeen: b.o. <= 200 m
2
  2 

5154 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

5154 2  algemeen: b.o. < = 2.000 m
2
 2 

5155.2   Grth in kunstmeststoffen 2 

5156   Grth in overige intermediaire goederen 2 

519   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2 

     

52 - Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren   

527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

     

60 - Vervoer over land   

6022   Taxibedrijven 2 

603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

     

61, 62 - Vervoer over water / door de lucht   

61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 

     

63 - Dienstverlening t.b.v. het vervoer   

6312 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 

6321 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2 

6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

633   Reisorganisaties 1 

634   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

     

64 - Post en telecommunicatie   

641   Post- en koeriersdiensten 2 

642 A Telecommunicatiebedrijven 1 

642 B0 Zendinstallaties:   

642 B2  FM en TV 1 

642 B3  GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 1 
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Staat van Bedrijfsactiviteiten 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

     

70 - Verhuur van en handel in onroerend goed   

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

     

71 - Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen   

711   Personenautoverhuurbedrijven 2 

714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

     

72 - Computerservice- en informatietechnologie   

72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

72 B Datacentra 2 

     

73 - Speur- en ontwikkelingswerk   

731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

    

74 - Overige zakelijke dienstverlening   

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 

     

90 - Milieudienstverlening   

9001 B Rioolgemalen 2 

9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:   

9002.2 A7  verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 

    

91 - Diverse organisaties   

9111   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 1 

    

93 - Overige dienstverlening   

9301.2   Chemische wasserijen en ververijen 2 

9301.3 A Wasverzendinrichtingen 2 

9301.3 B Wasserettes, wassalons 1 

9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

9303 0 Begrafenisondernemingen:   

9303 1  uitvaartcentra 1 

9303 2  begraafplaatsen 1 

9304   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 2 

9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 
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