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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 
Voor de locatie aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp is een plan ontwikkeld. Het plan voorziet in een 
functiewijziging van 'Wonen' naar 'Bedrijf-Voormalig agrarisch'. Deze functiewijziging is mogelijk op basis van 
het gemeentelijk VAB+ beleid. Daarnaast wordt middels het gemeentelijk Schuur voor schuur beleid extra m2 
voor bijgebouwen mogelijk gemaakt, die deels worden gebruikt ten behoeve van wonen en deels voor de nieuwe 
functie.

Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een herziening van het 
bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken.   

1.2  Ligging en begrenzing plangebied
Ligging

Het plangebied bestaat uit een erf aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp. Het plangebied ligt in het 
buitengebied, ten noorden van de kern Denekamp. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente 
Denekamp, sectie P, perceelnummer 980. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 
1.1: Ligging plangebied (bron: topotijdreis.nl; bewerking Ad Fontem)

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven (blauw omkaderd). In dit figuur is een kadastrale 
kaart weergegeven waarop het plangebied aan de Dorpermeienweg 8 te zien is. Voor de begrenzing van het 
plangebied zijn de huidige kadastrale grenzen aangehouden. Zie de verbeelding voor de exacte begrenzing van 
het plangebied. 
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Figuur 
1.2: begrenzing plangebied (bron: kadastralekaart.com)

1.3  Vigerend bestemmingsplan
Voor de Dorpermeienweg 8 in Denekamp geldt het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2010'. Het 
bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Dinkelland op 18 februari 2010 vastgesteld. Op 20 april 2012 is 
het bestemmingsplan onherroeppelijk geworden. In figuur 1.3 is een fragment uit de verbeelding van dit 
bestemmingsplan opgenomen. 

Figuur 
1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2010' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Aan het plangebied is de enkelbestemming 'Wonen' en 'Agrarisch -1' toegekend. De gronden zijn daarmee in 
eerste instantie bestemd voor enerzijds woonhuizen en anderzijds agarisch gebruik. Binnen het 
bestemmingsplan is het maximale aantal vierkante meters bijbehorende bouwwerken bereikt. Het geldende 
bestemmingsplan biedt daarmee onvoldoende mogelijkheden om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 
Een herziening van het geldende bestemmingsplan is noodzakelijk.
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1.4  De bij het plan behorende stukken
Het onderhavige bestemmingsplan 'Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp' bestaat naast deze toelichting 
uit de volgende stukken. 

Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1774.BUIBPDORPMWEG8-OW01);
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.

 bestemmingsplan Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp       9



10      bestemmingsplan Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp



Hoofdstuk 2  Het plan

2.1  Huidige situatie
In de huidige situatie is er aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp sprake van een woonhuis met meerdere 
bijgebouwen. De bijgebouwen worden momenteel o.a. gebruikt voor opslag en lichte werkzaamheden t.b.v. het 
aannemersbedrijf van de bewoners. Het perceel wordt ontsloten via de Dorpermeienweg, een rustige weg in het 
buitengebied. In de directe omgeving liggen voornamelijk burgerwoningen. 

Figuur 
2.1: huidige situatie Dorpermeienweg 8, Denekamp (bron: Cyclomedia)

2.2  Toekomstige situatie 
Een deel van de schuren is momenteel niet conform het bestemmingsplan ontwikkeld. Het betreft meerdere 
bijgebouwen van in totaal 190 m². Door middel van het doorlopen van de Schuur voor Schuur regeling van de 
gemeente Dinkelland en Tubbergen wordt het grootste deel van de schuren gelegaliseerd, te weten 163 m². De 
overige 27 m² (tuinhuisje aan de westzijde van het perceel) wordt verwijderd. Het gaat om de in figuur 2.2 
aangegeven gebouwen. 
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Figuur 2.2: de te legaliseren bijgebouwen (bron: Ad Fontem)

Met de overige sloopmeters worden extra bijgebouwen (62 m²) gerealiseerd ten behoeve van het 
aannemersbedrijf. In figuur 2.3 en Bijlage 1 is de landschappelijke-stedenbouwkundige inpassing opgenomen. 

Figuur 
2.3: Landschappelijke-stedenbouwkundige inpassing Dorpermeienweg 8 Denekamp (bron: Ad Fontem)

Om de ontwikkeling mogelijk te maken worden aan de Geesterseveldweg 5 in Geesteren een tweetal schuren 
gesloopt. Aan de Geesterseveldweg 5 is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd.  De locatie werd gebruikt 
voor het houden van rundvee en mestvarkens. Op de onderzoekslocatie staan twee voormalige varkensschuren 
met asbesthoudende golfplaten op de daken. De schuren dateren van 1957 en 1985. De gezamenlijke 
oppervlakte van de te slopen schuren bedraagt circa 350 m². De slooplocatie is niet meegenomen in dit 
bestemmingsplan. De locatie ligt in de gemeente Tubbergen. De sloop van de opstallen zal derhalve met een 
separate bestemmingsplanprocedure geborgd worden.
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Figuur 
2.4: slooplocatie Geesterseveldweg 5, Geesteren (bron: Cyclomedia)
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor de Nederlandse leefomgeving. 
Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. De NOVI biedt een kader, geeft 
richting en maakt keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte 
uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, 
gemeenten en waterschappen ligt, kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal worden 
gemaakt. Met de NOVI zet de Rijksoverheid een proces in gang waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller 
en beter gemaakt kunnen worden.

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten:

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
Duurzaam economisch groeipotentieel;
Sterke en gezonde steden en regio's;
Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven vanuit de 
NOVI is combinaties te maken en win-win situaties te creëren. Soms zijn er scherpe keuzes nodig en moeten 
belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies: In het verleden is scheiding van functies vaak te 
rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, 
gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van de ruimte;
Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal: wat de optimale balans is tussen bescherming en 
ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven 
en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;
Afwentelen wordt voorkomen: het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie van inwoners zonder dat dit ten koste gaat van die 
van toekomstige generaties.

Conclusie

Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze benoemd zijn in de 
Nationale Omgevingsvisie. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid. 

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro behelst een motiveringseis en vraagt om explicitering van gemaakte 
keuzes. Voor het maken en onderbouwen van die keuzes is zo nodig, op grond van artikel 3:2 van de Algemene 
wet bestuursrecht (hierna: Awb), onderzoek geboden waarbij de nodige kennis wordt vergaard omtrent de 
behoefte aan de in het bestemmingsplan voorziene nieuwe stedelijke ontwikkeling. De uitkomsten daarvan 
dienen, op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, aanhef en onder d, van het Bro, in de toelichting te zijn 
neergelegd.

Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro is geen blauwdruk voor een optimale ruimtelijke inpassing van alle nieuwe 
ontwikkelingen, maar bewerkstelligt dat de wens om in een nieuwe stedelijke ontwikkeling te voorzien aan de 
hand van het toetsingskader van dit artikellid nadrukkelijk in de plantoelichting wordt gemotiveerd en afgewogen 
met oog voor de ontwikkelingsbehoefte van een gebied en met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en de 
ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. Deze bepaling schrijft 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 (uitspraken van 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1421 (Hengelo) en van 28 september 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2579 (Eindhoven).

Stedelijke ontwikkeling

Het huidige perceel is in het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de bestemming wonen en de oppervlakte 
van het bestemmingsvlak bedraagt ca. 2408 m2. De bouwmogelijkheden in voornoemd bestemmingsplan 
bedragen voor de woning een maximale inhoudsmaat van 750 m3, tenzij de bestaande inhoud meer bedraagt, in 
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welk geval de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw dan ten hoogste de bestaande inhoud bedraagt. 
Voorts geldt voor bijbehorende bouwwerken een oppervlakte van 100 m2, tenzij de bestaande oppervlakte meer 
bedraagt, in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen, met 
een maximum van 350 m2. 

In voorliggend bestemmingsplan is het perceel voorzoen van de bestemming 'Bedrijf – Voormalig agrarisch'. De 
oppervlakte van het bestemmingsvlak bedraagt ong. 2698 m2. Dit is ten opzichte van het voorgaande 
bestemmingsplan een verruiming van het bestemmingsvlak met ca. 290 m2. Het aannemersbedrijf bewerkt 
materialen en heeft daarnaast opslag. Deze zijn alleen toegelaten ter plaatse van aanduidingen 'specifieke vorm 
van bedrijf – aannemersbedrijf' en 'opslag'. De oppervlakte van deze aanduidingen bedragen 183 m2 
respectievelijk 379 m2. Ondanks dat de functiewijziging ziet op het gehele bestemmingsvlak, bedraagt de totale 
oppervlakte voor bewerking van materialen en opslag 562 m2. 

Ten opzichte van de het voorgaande bestemmingsplan is de totale oppervlakte voor bijgebouwen toegenomen. 
Daarbij is de bouwregels een onderscheid gemaakt voor bijgebouwen die behoren bij de bedrijfswoningen en de 
bijgebouwen die behoren bij het bedrijf. In totaal wordt er 225 m2 toegevoegd aan bijgebouwen, welke worden 
gebruikt door het aannemersbedrijf. 

Het gebruik van het aannemersbedrijf is beperkt mogelijk binnen de bestemming. Ter plaatse van de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf' is het bewerken van materialen toegelaten en 
ter plaatse van de functieaanduiding 'opslag' is opslag toegelaten. 

De conclusie is dat voorliggend bestemmingsplan beperkt van omvang is en beperkte gebruiksmogelijkheden 
kent. Zekerheidshalve vindt een zgn. laddertoets plaats. 

Verzorgingsgebied

In de beschrijving dient inzichtelijk te worden gemaakt dat het plan niet tot onnodig nieuw ruimtebeslag leidt en 
geen zodanige leegstand tot gevolg zal hebben dat dit tot een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening onaanvaardbare situatie in het verzorgingsgebied van de voorziene ontwikkeling zal leiden (uitspraak 
van 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2095 (Eindhoven)).

Uit de Nota van toelichting (2017) blijkt dat de aard en omvang van de ontwikkeling bepalend zijn voor de 
reikwijdte van het onderzoek naar, de beschrijving van en het overleg over de behoefte, waarvan de uitkomsten 
dienen te zijn opgenomen in de plantoelichting.

Daaruit blijkt voorts dat het primair aan de bestuursorganen is om op basis van het ruimtelijke verzorgingsgebied 
van de nieuwe stedelijke ontwikkeling te bepalen hoe uitgebreid het onderzoek moet plaatsvinden, met welke 
bestuursorganen en diensten het overleg over de nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt gevoerd en tot welk 
gebied de onderbouwing van de behoefte zich uitstrekt. Dit gebied kan verschillen naar gelang de aard en de 
omvang van de voorziene stedelijke ontwikkeling in relatie tot de context. Van geval tot geval zal moeten worden 
bezien welk schaalniveau past bij de behoefte, in de leniging waarvan de door het plan mogelijk gemaakte 
stedelijke ontwikkeling voorziet, gelet op de aard en omvang daarvan (uitspraken van 11 maart 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:715 (Beek), van 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:798 (Asten) en van 2 november 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2921 (Geldermalsen)).

De werkzaamheden van het aannemersbedrijf zijn bepalend voor de locatiekeuze. Het betreft een kleinschalige 
aannemersbedrijf dat momenteel aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp is gevestigd. Het kleinschalige 
aannemersbedrijf aan de Dorpermeienweg 8 voorziet in de ondersteuning bij nieuwbouw, verbouw en renovatie 
projecten. Het gaat om zowel woningen, utiliteitsbouw en kantoren. Het klantenbestand van het 
aannemersbedrijf bevindt zich voornamelijk in de regio Denekamp. Logischerwijs is het voor particulieren 
aantrekkelijker en gemakkelijker om een aannemer in de nabijheid van de woonplaats in te schakelen. Vanwege 
economisch gronden (korte rijafstanden) is het logisch dat een aannemersbedrijf zich bevindt midden in zijn 
werkgebied. Het bedrijf kent derhalve een grote mate van lokale gebondenheid (regio Denekamp). De huidige 
locatie aan de Dorpermeienweg 8 is hierdoor een zeer goede uitvalsbasis om in de behoefte te voorzien. 

Behoefte

Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro verplicht het betrokken bestuursorgaan om in de toelichting bij een 
bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, de behoefte aan de voorgenomen 
stedelijke ontwikkeling te beschrijven. Deze verplichting geldt voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen en 
buiten het bestaand stedelijk gebied.

Bij deze behoefte gaat het niet alleen om de kwantitatieve behoefte. Het kan ook gaan om de kwalitatieve 
behoefte, zijnde de behoefte aan het specifieke karakter van de voorziene stedelijke ontwikkeling (uitspraak van 
11 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3444 (Rozendaal)).

In deze beschrijving dient tot uitdrukking te komen dat deze behoefte is afgewogen tegen het bestaande aanbod, 
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waarbij ook de planologische capaciteit een factor van belang kan zijn (uitspraken van 11 maart 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:715 (Beek) en van 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:345 (Kampen)).

Gelet op het verzorgingsgebied vallen binnen de kern Denekamp de bedrijventerreinen Kloppendijk en Sombeek. 
Op bedrijventerrein Kloppendijk en Sombeek zijn momenteel geen nieuwe bedrijfskavels beschikbaar. Ook zijn 
de bedrijfskavels van de recente uitbreiding (Sombeek IV) reeds allemaal verkocht of in optie. Daarnaast zijn er 
op het bedrijventerrein geen bedrijfspanden te huur of te koop die voldoen aan de juiste vereisten om een 
aannemersbedrijf te kunnen beginnen. Op het bedrijventerrein zijn momenteel dan ook geen geschikte panden 
of locaties beschikbaar. Daarmee zijn er geen geschikte alternatieve locaties in bestaand stedelijk gebied.

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. Het voorliggende plangebied valt derhalve 
niet aan de merken als bestaand stedelijk gebied en ligt op basis van het geldende bestemmingsplan in het 
bestemmingsplan voor het buitengebied. Conform de ladder moet bij locaties buiten bestaand stedelijk gebied, 
gemotiveerd worden of de ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien. Binnen het 
verzorgingsgebied van het aannemersbedrijf wordt gekeken naar bestaande stedelijke bedrijvenlocaties in de 
kern Denekamp. Gelet op de binding met Denekamp, is een verplaatsing naar een locatie elders in de regio, 
namelijk geen reële optie.

Voorts is van belang dat middels onderhavig bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijk 
VAB+ beleid. Dit beleid heeft een sociaal economisch hoofddoel, het beleid moet bijdragen aan het realiseren 
van nieuwe economische dragers in het buitengebied en biedt ruimte voor een verbreding van bestaande 
economische dragers. Een belangrijke economische drager is in het landelijk gebied is landbouw, recreatie, 
natuur. Daarnaast dient VAB beleid ter voorkoming van verval en verkrotting van (voormalige) agrarische 
bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied. Uit het beleid volgt dat niet aan het buitengebied gelieerde 
bedrijvigheid, zoals een aannemersbedrijf, kleinschalig zich in het buitengebied kunnen vestigen. Het 
buitengebied is daarmee een zgn. 'kraamkamer'  voor bedrijvigheid. Om deze kleinschaligheid te waarborgen is 
een maximale oppervlakte van 500 m2 opgenomen, opslag van goederen moet binnen de bebouwing, maar mag 
buiten deze 500 m2 plaatsvinden.  

De huidige locatie aan de Dorpermeienweg 8 is hierdoor een zeer goede locatie om in de behoefte te voorzien. 
Voorliggend plan voorziet daarmee in een actuele van een lokaal geworteld bedrijf en draagt bij aan het 
hoofddoel van het VAB+ beleid.

Resumerend 

Op basis van het vorenstaande wordt daarom gesteld dat het plan voldoet aan de uitgangspunten van de ladder 
voor duurzame verstedelijking. Het voorliggende plan geeft invulling aan een concrete kwantitatieve en 
kwalitatieve behoefte die niet ingevuld kan worden binnen het bestaand stedelijk gebied in de regio Denekamp. 
Echter geldt ten alle tijde dat tevens gemotiveerd moet worden dat de ontwikkeling voldoet aan een goede 
ruimtelijke ordening en uitvoerbaar is. De verdere toelichting van dit bestemmingsplan toont aan dat er als 
gevolg van onderhavig plan sprake is van een goede ruimtelijke ordening en het plan uitvoerbaar is. 
Geconcludeerd kan worden dat onderhavig plan voldoet aan de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'.

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 kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt. 

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

In het voorliggende geval dienen bij de afweging in de eerste fase, de 'generieke beleidskeuzes' de volgende 
artikelen te worden getoetst:

Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, lid 1 (art. 2.1.3)
Ruimtelijke kwaliteit (art. 2.1.5)
Nationale landschappen (art. 2.6.4)

Hierna worden de artikelen nader getoetst.

Artikel 2.1.3, lid 1: Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen 
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:

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

Doorwerking in voorliggend plan:

Met voorliggend plan is sprake van het benutten van een bestaand erf met bebouwing. Het betreft een erf dat 
momenteel is voorzien van de functie wonen, maar in het verleden als een agrarisch bedrijf in gebruik is 
geweest en was voorzien van een agrarische bestemming. Ter voorkomen van leegstand en verval heeft het erf 
een nieuwe (duurzame) functie gekregen. Er is ingevolge de verordening sprake van een stedelijke ontwikkeling. 
Zoals blijkt uit paragraaf 3.1 is bedraagt het ruimtebeslag op de groene omgeving ca. 290 m2 (verruiming 
bestemmingsvlak) en voorts blijkt dat er geen ruimte is binnen bestaand bebouwd gebied. Er is geen geschikte 
ruimte beschikbaar op de bedrijventerreinen in Denekamp. Ook zijn er geen andere panden beschikbaar binnen 
bestaand stedelijk gebied die geschikt gemaakt kunnen worden voor een aannemersbedrijf. Zowel in verband 
met milieuzonering (panden zijn omgeven door woonwijken), als ook vanwege de beperkte omvang (m²) van 
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deze panden. Tot slot zijn er ook geen geschikte panden beschikbaar die ingezet zouden kunnen worden voor 
meervoudig ruimtegebruik. 

Daarbij blijkt uit jurisprudentie dat een voorziene ontwikkeling in een bestemmingsplan voldoende substantieel 
moet zijn om te kunnen worden aangemerkt als stedelijke ontwikkeling. Wanneer een bestemmingsplan voorziet 
in kleinschalige bedrijfsbebouwing, het plandeel met de bedrijfsbestemming beperkt van omvang is en beperkte 
gebruiksmogelijkheden biedt, voorziet dit plan in zoverre niet in een stedelijke ontwikkeling (Uitspraak 23 april 
2014; ECLI:NL:RVS:2014:1442). Aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp is reeds sprake van een bestaand 
(voormalig agrarisch) erf. Zoals aangegeven heeft het erf een nieuwe functie gekregen, dit om leegstand en 
verval te voorkomen. 

Daarnaast is de ontwikkeling gelegen buiten bestaand stedelijk gebied. Zoals blijkt uit paragraaf 3.1.2 is er 
binnen de kern Denekamp onvoldoende ruimte beschikbaar om in de bedrijfsbebouwing te voorzien. Daarnaast 
voorziet voorliggend plan in een specifiek kleinschalig werkmilieu in de vorm van een aannemersbedrijf, dat 
passend is in het buitengebied. Gelet op het vorenstaande is het voorliggende bestemmingsplan in 
overeenstemming met artikel 2.1.3 uit de Omgevingsverordening Overijssel.

Tot slot wordt met voorliggend plan, ter compensatie van de bouwmogelijkheden aan de Dorpermeienweg, 360 
m² aan landschapontsierende bebouwing gesloopt. Per saldo neemt de bebouwing dan ook af in het 
buitengebied van de gemeente Dinkelland/Tubbergen. Derhalve kan gesteld worden dat het voornemen voldoet 
aan de uitgangspunten van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit

Lid 1: In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende 
gebiedskenmerken.

Lid 2: In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke toepassing is 
gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en HOE-benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is 
neergelegd.

Lid 3: In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past 
binnen het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd.

Lid 5: In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsmodel en op welke wijze de 
Catologus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling.

Lid 6: Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden waarvoor in de Catalogus Gebiedskenmerken 
normerende uitspraken worden gedaan voorzien voor zover deze uitspraken zich daarvoor lenen, in een 
bestemmingsplanregeling conform deze normerende uitspraken.

Lid 7: Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden waarvoor in de Catalogus Gebiedskenmerken 
richtinggevende uitspraken worden gedaan voorzien voor zover deze uitspraken zich daarvoor lenen, in een 
bestemmingsregeling conform deze richtinggevende uitspraken.

Doorwerking voor voorliggend plan:

Onderhavig plan betreft het slopen van 360 m² landschapontsierende bebouwing in Geesteren. Ter compensatie 
wordt in Denekamp circa 100 m² bebouwing gelegaliseerd en circa 130 m² aan bebouwing bijgebouwd. Voor 
beide locaties is een landschapsplan opgesteld. Het landschapsplan voor de Dorpermeienweg is opgenomen in 
Bijlage 1. 

De ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald conform de geldende gebiedskenmerken. Het plangebied ligt in het Oude 
Hoevenlandschap. De ambitie voor het Oude Hoevenlandschap is om het kleinschalige, afwisselende oude 
hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. De verspreide erven 
bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken en recreatie mits er wordt voortgebouwd aan de 
kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de routes over de erven, de erf- en 
landschapsbeplantingen. De volledige toets aan de gebiedskenmerken volgt later in dit bestemmingsplan.

Met de beoogde ontwikkeling neemt de ruimtelijke kwaliteit op beide locaties toe. Aan de Dorpermeienweg 
wordt o.a. aan de zuidzijde van de bebouwing een houtsingel aangepland met inheemse beplanting. Naast de 
bestaande eiken, wordt daarmee de landschappelijke inpassing van het erf verder versterkt. Op deze manier 
blijft de kleinschaligheid van het erf behouden en het groene karakter verder versterkt. Op basis van 
vorenstaande kan geconcludeerd worden dat het voornemen een postieve bijdrage levert aan de ruimtelijke 
kwaliteit passend bij de geldende gebiedskenmerken.

Artikel 2.6.4 Nieuwe ontwikkelingen Nationale Landschappen
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Bestemmingsplannen voorzien alleen in nieuwe ontwikkelingen binnen gebieden die in artikel 2.6.2 begrensd zijn 
als Nationaal Landschap als die bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de kernkwaliteiten als benoemd 
in artikel 2.6.3 (kernkwaliteiten Nationaal Landschap Noordoost-Twente) en zoals nader uitgewerkt in bijlage 7 
van deze verordening. De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente zijn:

1. het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen;
2. de grote mate van kleinschaligheid;
3. het groene karakter.

Doorwerking voor voorliggend plan:

Het plangebied behoort tot het Oudehoevenlandschap. Het hoofdkenmerk voor dit landschap is contrastrijke 
landschappen met veel variatie op de korte afstand: open es, kleinschalige flank met erf, kleinschalige natte 
laagtes met veel houtwallen, open heidevelden en -ontginningen. Daartussen kleinere bovenlopen van beken. De 
nederzettingsvormen bestaan uit verspreide individuele erven, geen dorpen en middelgrote erven, met 
verschillende volumes en zware beplantingen. 

Aan de Dorpermeienweg wordt bestaande bebouwing gelegaliseerd. Ter compensatie wordt in Geesteren 360 
m² aan landschapontsierende bebouwing gesloopt. Het erf wordt verder landschappelijk ingepast door de 
aanplant van een houtsingel met inheemse beplanting ten zuiden van het erf. De landschappelijke inpassing van 
het erf is opgenomen in Bijlage 1. Op deze manier wordt het groene karakter van het Nationaal Landschap 
Noordoost-Twente verder versterkt. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied blijft behouden en er is geen sprake 
van aantasting van het landschap.

Ontwikkelingsperspectieven 

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

Het plangebied is gelegen in het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'. 
In figuur 3.2 is een fragment van de ontwikkelingsperspectievenkaart van de Omgevingsvisie Overijssel 
weergegeven.

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

Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt zich op het in harmonie 
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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. 

Als gevolg van onderhavig plan worden bijgebouwen op een bestaand woonerf gelegaliseerd en beperkt 
uitgebreid. Ook wordt het gebruik vastgelegd in het bestemmingsplan. Het gebruik van de gronden wijzigt - op 
een klein gedeelte aan de zuidzijde van het perceel - niet. De omliggende gronden van het plangebied blijven 
hun agrarische en landschappelijke functie behouden. Derhalve kan gesteld worden dat de plannen van de 
initiatiefnemer geen afbreuk doen aan het eigen karakter van het gebied. Daarnaast levert het plan ook geen 
extra belemmeringen op voor de aanwezige functies in de omgeving.

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'Dekzandvlakte en ruggen' (zie figuur 3.3). 

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

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. De ambitie is de natuurlijke 
verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Als 
ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de 
hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting. Gelet op de 
kleinschaligheid van de voorgenomen ontwikkeling kan geconcludeerd worden dat het plan geen afbreuk doet 
aan de gebiedskenmerken ter plaatse. 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

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

Het oude hoevenlandschap wordt gekenmerkend door de verspreide erven in het landschap. Het oude 
hoevenlandschap. Het werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen ‘bezet’ waren en een volgende 
generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel 
werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een 
meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van 
de natuurlijke ondergrond.

De ambitie voor het Oude Hoevenlandschap is om het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit 
de verspreid liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. De verspreide erven bieden veel ruimte voor 
landbouw, wonen, werken en recreatie mits er wordt voortgebouwd aan de kenmerkende structuren van het 
landschap: de open esjes, de routes over de erven, de erf- en landschapsbeplantingen. 

De verspreide erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken en recreatie mits er 
wordt voortgebouwd aan de kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de 
routes over de erven, de erf- en landschapsbeplantingen. De voorgenomen ontwikkeling doet geen afbreuk aan 
de fraaie verbinding tussen het landschap, het wonen, de cultuurhistorie en de recreatieve functie van het 
gebied. De voorgenomen ontwikkeling past derhalve binnen de kenmerken van het agrarische cultuurlandschap.

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.  

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Omgevingsvisie Dinkelland

De gemeenteraad van de gemeente Dinkelland heeft op 31 maart 2021 'MijnOmgevingsvisie Dinkelland' 
vastgesteld. Deze visie gaat over de toekomst van de leefomgeving van de gemeente Dinkelland, waarbij wordt 
ingegaan op diverse thema's (o.a. leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid). De visie geeft aan hoe 
de gemeente Dinkelland en samenleving willen sturen. Wat moet er behouden worden, wat moet er versterkt 
worden en wat moet er worden ontwikkeld. 

De omgevingsvisie 'MijnOmgevingsvisie Dinkelland' gaat uit van vier kernprincipes. Dit zijn manieren van werken: 
werkwijzen die altijd gelden. De vier principes zijn:
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1. We doen het samen;
2. We geven het goed voorbeeld;
3. We wentelen niet af op volgende generaties;
4. We combineren zoveel mogelijk functies, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt.

De gemeente Dinkelland wil een economische sterk buitengebied met veel verschillende functies, waarin alle 
bewoners en gebruikers aan hun trekken komen. Het Twentse landschap van Dinkelland is een uniek 
coulisselandschap met houtwallen, singels, essen, ontginningen, natuurgebieden en landgoederen. Dit landschap 
draagt in grote mate bij aan de identiteit van de streek. De houtwallen en singels vormen verbindingen van 
natuurgebied naar natuurgebied die voor veel planten en dieren belangrijk zijn. Kortom zowel mensen als dieren 
voelen zich hier thuis. Het is voor iedereen belangrijk om een sterk en mooi buitengebied te behouden.

In het buitengebied van Dinkelland komen veel verschillende functies voor die allemaal ruimte nodig hebben. 
Zoals landbouw, natuur, toerisme en bedrijvigheid, recreatie en ook wonen. Daarnaast vragen nieuwe functies 
om ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld de hernieuwbare opwekking van energie en de vraag naar voldoende 
waterberging.

Al deze functies leggen samen veel druk op het buitengebied. Daarom het uitgangspunt: de goede functies op de 
goede plek. Combinaties van functies zullen nodig zijn, om alles aan bod te laten komen. De gemeente 
Dinkelland streeft naar een buitengebied met een mooie balans tussen het landgebruik, de leefbaarheid en de 
kwaliteit van landschap, bodem, water en lucht. Dat maakt het buitengebied sterker en is gunstig voor de 
leefbaarheid. Dit wordt gedaan samen met de inwoners, partners en de gebruikers.

De speerpunten voor het buitengebied zijn:

toekomstgerichte agrarische sector waarbij duurzamere landbouw wordt gestimuleerd;
goede staat van landschap en biodiversiteit waarbij we samenwerking zoeken met de landbouw;
kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is met respect voor landschap en natuur.

Tot slot is in figuur 3.1 de waardenkaart van gemeente Dinkelland weergegeven. Ter hoogte van het plangebied 
geldt de kleur lichtgroen. Dit betreft het landschap met veel ontwikkelmogelijkheden. Dit zijn landschappelijk 
minder waardevolle landschappen waar in de afgelopen 80 tot 100 jaar veel veranderd is en waar de lagere 
landschapswaarde ruimte voor ontwikkeling biedt. Dit zijn bijvoorbeeld de heide- of veenontginningen met een 
hoge dynamiek.

Figuur 
3.1: Waardenkaart gemeente Dinkelland (bron: gemeente Dinkelland)

Toets

In de omgevingsvisie wordt ook een visie gegeven op de transformatie van vrijgekomen agrarische 
bedrijfsgebouwen. De gemeente biedt dan perspectief. Het vrijkomende gebouw kan gebruikt worden voor 
bedrijven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en geod in te passen zijn in het buitengebied. Het 
plangebied ligt daarnaast in het landschap met veel ontwikkelmogelijkheden. De lage landschapswaarde biedt in 
dit type landschap ruimte voor ontwikkeling.

Gemeentelijk beleid moet bijdragen aan het realiseren van nieuwe economische dragers en ruimte bieden voor 
een verbreding van bestaande economische dragers in het landelijk gebied. Het gemeentelijk beleid heeft een 
sociaal-economisch hoofddoel. Daarnaast dient het ter voorkoming van verval en verkrotting van agrarische 
bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied. De verruiming van de mogelijkheden mag in elk geval niet leiden tot 
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afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit. Eén van de regelingen die hiervoor in het leven is geroepen is de 'schuur 
voor schuur' regeling. Dit betreft een apart beleidskader dat hierna zal worden behandeld.

Met dit onderhavig plan wordt op een positieve manier bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van 
de Dorpermeienweg 8 in Denekamp en op de slooplocatie in Geesteren. In Geesteren wordt 350 m² aan 
leegstaande voormalige (agrarische) bedrijsgebouwen gesloopt. Hiervoor mag er 230 m² aan extra oppervlakte 
bijgebouwen worden gebouwd aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp. Tegelijkertijd wordt er in- en rondom 
het plangebied geinvesteerd in de ontwikkeling van landschapselementen (singels, bosjes, erfbeplanting).

Geconcludeerd wordt dat voorliggend bestemmingsplan niet in strijd is met het beleid uit de gemeentelijke 
omgevingsvisie.

3.3.2  Beleid schuur voor schuur gemeente Dinkelland

De gemeenteraad van Dinkelland heeft op 11-04-2019 het schuur voor schuur-beleid vastgesteld. Dit beleid biedt 
een handvat om extra bebouwing op een (woon)perceel mogelijk te maken. Doel van het schuur voor 
schuur-beleid is meervoudig. Enerzijds is het bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door de sloop van 
leegstaande schuren. Anderzijds is het de bedoeling om ontwikkeling van economische activiteiten (zowel bij 
bedrijfslocaties als particuliere locaties) te faciliteren en de voorzien in uitbreidingsbehoefte bij particuliere 
erven. Bovendien wordt het verwijderen van asbesthoudende schuren gestimuleerd/gefaciliteerd. 

Het schuur voor schuur-beleid is van toepassing op locaties waar een woonbestemming geldt (en de 
aangrenzende gronden) en op VAB-locaties waarop het KGO-beleid niet van toepassing is. Voor het plangebied 
geldt dat sprake is van een woonbestemming. 

Met dit beleid kan extra oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen gerealiseerd worden. Zonder alle spelregels te 
beschrijven worden hierna de belangrijkste regels aangehaald. 

In ruil voor de mogelijkheid om extra bebouwing te kunnen realiseren, moet elders een veelvoud aan schuren 
worden gesloopt. Hierbij geldt de volgende sloopverhouding:

Werkwijze staffel

De tabel met de bouw-sloopverhouding dient als volgt toegepast te worden:

Allereerst wordt bepaald welke oppervlakte aan bebouwing gerealiseerd dient te worden.

Vervolgens wordt van de eerste 100 m² van die te bouwen oppervlakte de verhouding van de eerste trede 
toegepast: 1:1 (bij asbest) of 1:2 (bij geen asbest). Bij de volgende 400 m² wordt de verhouding van de tweede 
trede toegepast: 1:2 (bij asbest) of 1:4 (bij geen asbest).

Uitgangspunten beleid en spelregels

Bij de totstandkoming van het schuur voor schuur-beleid is een aantal uitgangspunten gehanteerd:

Leegstaande schuren zijn een primaire verantwoordelijkheid van de eigenaren;
Het gaat om een extra mogelijkheid voor leegstaande schuren, naast bestaand instrumentarium als rood 
voor rood en functieverandering;
De gewijzigde economische omstandigheden, de gewijzigde rol, functie en omvang van de agrarische sector 
leiden tot meer functiemenging in het buitengebied
Ontstening: er moet vanaf een toename bebouwing van meer dan 100 m² een veelvoud gesloopt worden 
dan er elders wordt teruggebouwd;
Stimulans om vooral asbestschuren te slopen
Er wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van kelders
Sloop- en bouwlocaties die betrekking hebben op hetzelfde plan, bevinden zich in de gemeente Dinkelland of 
Tubbergen, in het buitengebied.
Sloop van een deel van het erf is mogelijk.
Schuren moeten in het geheel worden ingezet in de Schuur voor schuur-regeling. Enkel schuren waarvoor 
vergunning voor bouwen is verleend en welke daadwerkelijk aanwezig zijn, komen in aanmerking voor 
deelname aan de schuur voor schuur-regeling.
In afwijking van het vorige komen ook schuren zonder bouwvergunning in aanmerking indien aangetoond is 
dat deze op 31 december 1997 reeds aanwezig waren.
Schuren met een cultuurhistorische waarde komen niet in aanmerking voor deelname aan de schuur voor 
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schuur-regeling.
De planologische bouwmogelijkheden op alle betrokken locaties worden aangepast aan de nieuwe situatie. 
Gedeeltelijke/gefaseerde beëindiging van het (agrarisch) bedrijf is mogelijk.
In afwijking van het VAB+-beleid geldt de voorwaarde dat bebouwing minimaal 5 jaar moet zijn opgericht en 
zoals vergund in gebruik zijn, niet voor schuren die middels de schuur voor schuur-regeling worden 
opgericht.
In afwijking van het VAB+-beleid geldt het VAB+-beleid ook voor locaties (o.a. met een woonbestemming) 
die nooit agrarisch zijn geweest. Op deze locaties kan derhalve ook functieverandering plaatsvinden zoals 
beoogd met het VAB+-beleid, ook wanneer extra bebouwingsmogelijkheden zijn gecreëerd door middel van 
het schuur voor schuur-beleid.

Toets

Het plan voor de Dorpermeienweg 8 in Denekamp voldoet aan de uitgangspunten van het schuur voor schuur 
beleid. Zowel de bouwlocatie (Dorpermeienweg 8) waar de extra bebouwing gewenst wordt als het slooplocatie 
(Geesterseveldweg 5) liggen in het buitengebied van de gemeente Tubbergen/Dinkelland. 

In het onderhavige plan gaat het om een totaal oppervlak van 350 m² aan te slopen schuren met 
asbesthoudende golfplaten op een agrarisch erf in het buitengebied van de gemeente Tubbergen, namelijk 
Geesterseveldweg 5 in Geesteren. Het asbestinventarisatierapport is opgenomen in Bijlage 5. Voor de 
slooplocatie wordt overigens een separate procedure doorlopen. De schuren zijn beide asbesthoudend. 

Voor de eerste 100 m² van het te bouwen oppervlakte wordt de verhouding van de eerste trede toegepast: 1:1 
(bij asbest). Dit betekent dat er nog 250 m² van de sloopschuren overblijft. Hiervoor wordt de tweede trede 
toegepast, met een verhouding van 1:2 (bij asbest). Dit betekent dat er nog 125 m² mag worden bijgebouwd. 

Op basis van de sloopverhoudingen mag aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp in totaal 225 m² aan schuren 
worden teruggebouwd. Hiervan wordt 163 m² ingezet voor het legaliseren van reeds bestaande bebouwing. De 
overige 62 m² wordt ingezet voor de bouw van extra bijgebouwen ten behoeve van het aannemersbedrijf. 

Voor het overige wordt op voorhand voldaan aan de voorwaarden die binnen de schuur voor schuur regeling 
gesteld worden. De schuren hebben geen betekenisvolle cultuurhistorische waarde en er is in dit geval sprake 
van een gedeeltelijke sloop van de opstallen op het perceel Geesterseveldweg 5 in Geesteren. Doordat reeds 
sprake was van een woonerf, blijft de bestemming ongewijzigd. Middels dit bestemmingsplan wordt de 
toekomstige oppervlakte aan bijgebouwen (562 m²) vastgelegd als maximum.

Tot slot zal de bebouwing landschappelijk worden ingepast. In Bijlage 1 is een inrichtingsschets opgenomen. 

3.3.3  VAB+ beleid

Sinds 2006 kent de gemeente Dinkelland beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. In de kadernota 
“uitdagend buitengebied” is hiervoor de eerste aanzet gegeven. Het beleid is uiteindelijk vertaald in het 
bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Dinkelland 2010.

Hierbij is het mogelijk gemaakt om in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen andere dan agrarische 
activiteiten te verrichten. In veel gevallen gaat het om erven waar de agrarische bedrijfsvoering is beëindigd. In 
die gevallen krijgt een erf een nieuwe functie.

In andere gevallen worden vrijkomende gebouwen bij een functionerend agrarisch bedrijf ook veel gebruikt voor 
een andere bedrijfsactiviteit. Het bestaande Vrijkomend Agrarisch Bedrijfsgebouwen (VAB) beleid gaat ervan uit 
dat maximaal 500 m2 aan vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen gebruikt mag worden voor een 
niet-agrarische functie. Bij beëindigde agrarische bedrijven mogen de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 
ook gebruikt worden voor opslagdoeleinden.

Het VAB+ beleid heeft o.a. een sociaal economisch hoofddoel. Het beleid moet bijdragen aan het realiseren van 
nieuwe economische dragers en ruimte bieden voor een verbreding van bestaande economische dragers. Een 
belangrijke economische drager in het landelijk gebied is landbouw, recreatie, natuur. Daarnaast dient het VAB 
beleid ter voorkoming van verval en verkrotting van agrarische bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied. Het 
nieuwe VAB+ beleid beperkt zich dus niet alleen tot vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen. Ook andere 
vrijgekomen bedrijfsgebouwen kunnen aanspraak doen op de nieuwe regeling. Gelet hierop wordt het beleid 
VAB+ beleid genoemd.

Toets

In het schuur voor schuur beleid van de gemeente Dinkelland is aangegeven dat het in afwijking van het VAB+ 
beleid, het VAB+ beleid ook geldt voor locaties die nooit agrarisch zijn geweest. Op deze locaties kan derhalve 
ook functieverandering plaatsvinden zoals beoogd is met het VAB+ beleid, ook wanneer extra 
bebouwingsmogelijkheden zijn gecreëerd (of wordt gelegaliseerd) door middel van het schuur voor 
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schuur-beleid.

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling worden in het kader van de schuur voor schuur-regeling enkele 
bestaande bijgebouwen gelegaliseerd en (beperkt) extra bebouwingsmogelijkheden gecreërd. Middels het VAB+ 
beleid is het mogelijk om deze gebouwen te gebruiken voor bedrijvigheid gebonden aan het buitengebied, zoals 
de opslag van goederen ten behoeve van een aannemersbedrijf. 

Bij de beoordeling van verzoeken staan de ruimtelijke gevolgen van een initiatief centraal. Om verzoeken te 
beoordelen wordt onderscheid gemaakt in een 3 tal stappen:

een zoneringstoets;
een voorwaarden toets;
een kwaliteitstoets.

Bij elk verzoek zal een afweging worden gemaakt of de ontwikkeling wenselijk is. Door het doorlopen van de 
onderstaande lijst met processtappen worden alle voorwaarden doorlopen. 

Zoneringstoets

In de zoneringstoets wordt gekeken naar welke locatie de aanvrager op het oog heeft en welke 
gebiedsdoelstelling geldt hier.

In welke zone vindt de activiteit plaats?
De Dorpermeienweg 8 bevindt zich in de categorie 'buitengebied, accent veelzijdige gebruiksruimte'. In dit 
ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Aan de ene kant melkveehouderij en akkerbouw 
als belangrijke vorm van landgebruik aan de andere kant gebruik voor landschap, natuur, milieubescherming, 
cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. In dit perspectief zijn de meeste mogelijkheden voor 
andere functies.  In de zoneringtoets dient dit ontwikkelingsperspectief onderverdeeld te worden in 
kernrandzone, hoofdwegen en overig.

Toets Dorpermeienweg 8 Denekamp

Het plangebied ligt in de kernrandzone. Onder kernrandzone wordt verstaan een zone rondom een kern waar 
sprake is van een menging van tot de kern horende functies en meer aan het landelijk gebied gebonden functies. 
Over het algemeen gaat het hier om een zone van rond 500 meter vanaf een kern. De Dorpermeienweg 8 ligt op 
circa 400 meter van de kern Denekamp. In deze zone zijn meer mogelijkheden voor andere functies dan in 
andere zones.

Randvoorwaardentoets

Indien een activiteit in principe op de voorgestelde locatie mogelijk is, dient de vraag beantwoord te worden of 
die activiteit op korte en lange termijn aan de navolgende voorwaarden kan voldoen. 

Aard en omvang

Voor de voorliggende ontwikkeling zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

1. De aard en de omvang van het bedrijf moeten passen binnen de bestaande bebouwing. Buitenopslag is niet 
toegestaan. Ook als voor de aard van de activiteit buitenopslag nodig is is dit niet toegestaan. Een 
uitzondering hierop is een kleinschalig terras. 

2. De omvang van een activiteit dient beperkt te zijn tot 500 m2, in de overige gebouwen mag wel opslag 
plaatsvinden. Dit geldt niet voor activiteiten gericht op het be- en of verwerken van agrarische producten, 
dag en verblijfsrecreatie.

3. Bedrijfsgebouwen van niet - agrarische bedrijven, paardenhouderijen, maneges e.d. komen ook in 
aanmerking voor een andere functie conform het VAB beleid. Dezelfde regels gelden voor gebouwen die 
vrijkomen uit deze functies. 

4. De inrichting, verkeersaantrekkende werking en de uitstraling moet in overeenstemming zijn met de 
gebiedsperspectieven en de bebouwing moet kwaliteit uitstralen. De verkeersveiligheid voor overige 
weggebruikers zal betrokken moeten worden bij de beoordeling.

5. Detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van productiegerichte detailhandel (max. 10% totaal 
oppervlakte).

6. Dat de locatie voldoet aan de inrichtingseisen ten aanzien van het gewijzigd gebruik, waarbij geldt dat de 
eisen moeten voldoen aan maximale invulling van het gebouw. 

7. De activiteit mag niet voorzien in de toevoeging van nieuwe woningen.

Toets Dorpermeienweg 8 Denekamp

Aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp wordt het reeds bestaande aannemersbedrijf vastgelegd in het 
voorliggende bestemmingsplan. De activiteiten van het aannemersbedrijf zijn beperkt tot 500 m². Van deze 500 
m² wordt overigens het overgrote deel van de schuur gebruikt ten behoeve van opslag van het 
aannemersbedrijf. De overige gebouwen, met name aan de achterzijde van het perceel, worden middels de 
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Schuur voor Schuur regelings gelegaliseerd en worden in gebruik genomen voor opslag. Er is geen sprake van 
buitenopslag. Daarbij is de inrichting, de beperkte verkeersaantrekkende werking en de uitstraling van het erf in 
overeenstemming met de gebiedsperspectieven. Tot slot wordt er geen detailhandel mogelijk gemaakt of een 
nieuwe woning toegeovegd. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling voldoet aan de randvoorwaardentoets met 
betrekking tot aard en omvang.

Milieukundige randvoorwaarden

De nieuwe activiteit mag geen beperking opleveren voor omliggende agrarische bedrijven. 
Voor gebieden binnen het ontwikkelingsperspectief “Buitengebied, accent productie” moet er ook beoordeeld 
worden of er sprake is voor toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van de agrarische bedrijven.
Het Vrijkomende Agrarisch Bedrijfsgebouw (VAB) moet op minimaal 50 meter afstand staan van de grens 
van het bouwperceel van het naburige perceel. 

Toets Dorpermeienweg 8 Denekamp

In paragraaf 4.2 is aangetoond dat de voorgenomen ontwikkeling geen beperkingen opleveren voor omliggende 
(agrarische) bedrijven. De richtafstand van 50 meter geldt voor omliggende agrarische bedrijven. Het 
dichtstbijzijnde agrarische bedrijf betreft de Priorweg 10 en ligt op circa 210 meter afstand. Aan de richtafstand 
wordt ruimschoots voldaan. 

De dichtstbijzijnde burgerwoning ligt aan de Dorpermeienweg 7. Hiervoor is het van belang dat er sprake is van 
een goed woon- en leefklimaat. Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ontwikkeling leidt tot 
een situatie die, vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. 
Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden onevenredig wordt aangetast.

Als gevolg van onderhavig plan wordt geen nieuwe functie mogelijk gemaakt in het plangebied. Wel wordt het 
huidige aannemersbedrijf vastgelegd in het bestemmingsplan middels een aanduiding. Voor 
'Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1.000 m²' geldt milieucategorie 2, met een richtafstand van 30 
meter in verband met aspect geluid. De dichtstbijzijnde gevel van een woning ligt aan de Dorpermeienweg 7. De 
afstand tussen de schuren waar het aannemersbedrijf (exclusief de schuren voor opslag) is voorzien en de 
voorgevel van de woning aan de Dorpermeienenweg 7 bedraagt 48 meter. Het woon- en leefklimaat van 
omwonenden wordt derhalve niet aangetast door de voorgenomen ontwikkeling. Geconcludeerd wordt dat de 
ontwikkeling voldoet aan de milieukundige randvoorwaarden.

Ruimtelijke kwaliteitstoets

De nieuwe functie moet leiden tot behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en mag geen toename 
van verstedelijking of aantasting van het landschap tot gevolg hebben; 
Landschapsontsierende gebouwen moeten zoveel mogelijk worden gesloopt. Vervangende nieuwbouw ten 
behoeve van de nieuwe functie is alleen toegestaan onder strikte kwaliteitscriteria voorwaarden.
Ten aanzien van de aard van deze nieuwe bebouwing zal de welstandsnota leidend zijn;
Er mag geen buitenopslag plaatsvinden; (behoudens een ondergeschikt terras);
Er mogen geen reclame-uitingen plaatsvinden (vergunningvrij is overigens wel een reclameuiting van een 
halve m² toegestaan); 
Het erf moet worden voorzien van een adequate landschappelijke inpassing. Een plan voor de 
landschappelijke inpassing van het erf dient betrokken te worden bij de aanvraag. Vooral op het erf te 
realiseren parkeerplaatsen dienen goed te worden ingepast.

Toets Dorpermeienweg 8 Denekamp

Met voorliggende functiewijziging blijft de ruimtelijke kwaliteit van het gebied behouden en is er geen sprake van 
aantasting van het landschap. Hiervoor is een erfinrichtingsplan opgesteld. Deze is opgenomen in Bijlage 1. 
Hieruit blijkt dat het erf op een adequete manier landschappelijk is ingepast. Op het erf is daarnaast voldoende 
ruimte voor parkeren. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitstoets.

Conclusie

Het omzetten van de bestemming 'Wonen' in de bestemming 'Bedrijf - Voormalig agrarisch' is in 
overeenstemming met het gemeentelijk VAB+ beleid.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

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

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

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

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

Toets

Er wordt middels dit bestemmingsplan extra bijgebouwen mogelijk gemaakt. De ontwikkeling is concreet 
beschreven in hoofdstuk 2. Het huidige gebruik van het plangebied is wonen. 

Bedrijfsbebouwing wordt in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als de aanleg, wijziging 
of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject. De m.e.r.- plicht geldt  bij projecten van een oppervlakte 
van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen, of een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Uit voorgaande volgt dat de bouw van 230 m² aan bijgebouwen in algemene zin niet te kwalificeren is als 
stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. De kwalificatie is wel afhankelijk van specifieke 
omstandigheden van een project en de ruimtelijke gevolgen die het project met  zich meebrengt. 

Gezien de drempelwaarden (200.000 m² of meer) wordt geconcludeerd dat voorliggende ontwikkeling van een 
significant kleiner schaalniveau is. Van een directe m.e.r.-plicht is in dit geval geen sprake.

Echter dient ook wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te 
vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. Hiertoe is een vormvrije 
m.e.r-beoordeling opgesteld. Deze is opgenomen in Bijlage 2. Uit deze notitie blijkt dat het voornemen geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk 
maakt. In Bijlage 3 is het besluit van de Omgevingsdienst Twente opgenomen, waarin de conclusie uit de 
m.e.r.-beoordeling wordt bevestigd. De ontwikkeling wordt daarbij op passende wijze in het landschap 
opgenomen. De ruimtelijke uitstraling/de verandering die de ontwikkeling per saldo op de omgeving heeft is 
daardoor beperkt. 

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;
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het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen.

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

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

Figuur 
4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de kern Denekamp. Het plangebied wordt overwegend 
omgeven door burgerwoningen en agrarische- en natuurgronden (bos). Op grond hiervan geldt het 
omgevingstype 'rustig buitengebied' voor het plangebied.

Bij de realisatie van een nieuwe functie/bestemming dient te worden gekeken naar de omgeving waarin de 
voorgenomen ontwikkeling gerealiseerd wordt. Daarbij gaat het om de 
externe werking en de interne werking:

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).

Externe werking

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ontwikkeling leidt tot een situatie die, vanuit hinder 
of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als het woon- en 
leefklimaat van omwonenden onevenredig wordt aangetast.

Als gevolg van onderhavig plan wordt geen nieuwe functie mogelijk gemaakt in het plangebied. Wel wordt het 
huidige aannemersbedrijf vastgelegd in het bestemmingsplan middels een aanduiding. Voor 
'Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1.000 m²' geldt milieucategorie 2, met een richtafstand van 30 
meter in verband met aspect geluid. De dichtstbijzijnde gevel van een woning ligt aan de Dorpermeienweg 7. 

De woning aan de Dorpermeienweg 7 is binnen de richtafstand van 30 meter gelegen. Nader akoestisch 
onderzoek, stap 2, is nodig om de ruimtelijke inpassing te kunnen toetsen. Overige woningen liggen buiten de 
richtafstand. Voor deze woningen is er hiermee voldoende ruimtelijke scheiding tussen de realisatie van J. 
Wigger Bouw & Timmerwerken en de omliggende woningen en is de bestemmingswijziging hiermee inpasbaar 
voor het aspect geluid.  

Voor de Dorpermeienweg 7 is een nader akoestisch onderzoek uitgevoerd, zie hiervoor paragraaf 4.4 en Bijlage 
4. Conclusie van het onderzoek luidt dat wordt voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit. Omdat voldaan 
wordt aan het Activiteitenbesluit is er, in het kader van goede ruimtelijke ordening, tevens sprake van een 
acceptabel woon- en leefklimaat. De verkeersaantrekkende werking van J. Wigger Bouw & Timmerwerken 
voldoet aan de richtwaarde van 50 dB(A) conform de Circulaire inzake indirecte hinder. Het woon- en leefklimaat 
van omwonenden wordt derhalve niet aangetast door de voorgenomen ontwikkeling.

30      bestemmingsplan Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp



Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of de functie hinder ondervindt van bestaande milieubelastende functies in de 
omgeving.

De huidige locatie heeft reeds een 'Wonen' bestemming. Onderhavig plan maakt enkel extra bijgebouwen 
mogelijk. Er wordt geen nieuwe gevoelige functie mogelijk gemaakt. Functies in de omgeving moeten in de 
huidige situatie dan ook al rekening houden met de woonbestemming aan de Dorpermeienweg 8. 

Volledigheidshalve is wel toets verricht naar functies in de omgeving. De dichtbijzijnde milieubelastende functie 
in de omgeving betreft het agrarisch perceel aan de Priorweg 10 in Denekamp. Het betreft een rundvee bedrijf 
op een afstand van 210 meter. Voor 'Fokken en houden van rundvee' geldt milieucategorie 3.2, met een 
richtafstand van 100 meter. Aan deze richtafstand wordt ruimschoots voldaan. 

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'bedrijven en milieuzonering' geen 
belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan.

4.3  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 de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet 
moeten de saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden opgenomen.

Toets

Op basis van de Woningwet, de Wabo en bijbehorende regelgeving gelden de volgende uitzonderingen voor de 
bodemonderzoekplicht:

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

In voorliggende ontwikkeling wordt een verruiming van het bestemmingsvlak met ca. 290 m2. Het betreft een erf 
dat momenteel is voorzien van de functie wonen, maar in het verleden als een agrarisch bedrijf in gebruik is 
geweest en was voorzien van een agrarische bestemming. Ter voorkomen van leegstand en verval heeft het erf 
een nieuwe (duurzame) functie gekregen. De schuren worden in gebruik genomen door het aannemersbedrijf 
van de bewoners. Daarbij worden de schuren vooral gebruikt voor opslag van materialen t.b.v. het 
aannemersbedrijf. Het betreft dan ook bouwwerken waarin niet (nagenoeg) voortdurend mensen zullen 
verblijven, waardoor de objecten niet als een gevoelig object wordt beschouwd op grond waarvan een 
bodemonderzoek vereist is. 

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'bodem' geen belemmering vormt voor de 
uitvoerbaarheid van onderhavig plan.

4.4  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, 
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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;
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).

Als gevolg van onderhavig plan worden extra bijgebouwen mogelijk gemaakt op een bestaand woonerf. Het 
plangebied is gelegen aan de Dorpermeienweg. Dit betreft een rustige weg in het buitengebied van Denekamp, 
vooral gebruikt voor bestemmingsverkeer (60 km/u). Gelet op de functie als erftoegangsweg en de breedte van 
de weg kan geconcludeerd worden dat het aantal verkeersbewegingen op deze weg zeer gering is. Derhalve kan 
gesteld worden dat het wegverkeerslawaai ten gevolge van deze weg zeer gering is. Daarnaast wordt er 
momenteel reeds gewoond aan de Dorpermeienweg. Er wordt geen nieuwe gevoelige functie mogelijk gemaakt. 

Industrielawaai

J. Wigger Bouw & Timmerwerken betreft een inrichting met milieucategorie 2, “aannemersbedrijven met 
werkplaats: b.o.< 1000 m². De woonomgeving van de omliggende bedrijven betreft een rustig landelijk gebied. 
Daarmee bedraagt de VNG-richtafstand 30 meter. In figuur 4.2 is het terrein van de inrichting en de richtafstand 
van 30 meter uitgezet. 

Figuur 
4.2: richtafstand milieucategorie 2 (bron: Geluids Plus)

Uit figuur 4.2 blijkt dat de woning aan de Dorpermeienweg 7 binnen de richtafstand van 30 meter is gelegen. 
Nader akoestisch onderzoek, stap 2, is nodig om de ruimtelijke inpassing te kunnen toetsen. Overige woningen 
liggen buiten de richtafstand. Voor deze woningen is er hiermee voldoende ruimtelijke scheiding tussen de 
realisatie van J. Wigger Bouw & Timmerwerken en de omliggende woningen en is de bestemmingswijziging 
hiermee inpasbaar voor het aspect geluid.  
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Voor de Dorpermeienweg 7 is een nader akoestisch onderzoek uitgevoerd door Geluid Plus adviseurs. Het 
onderzoek is opgenomen in Bijlage 4. Op basis van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

Het bedrijf J. Wigger Bouw & Timmerwerken betreft een inrichting met milieucategorie 2. Binnen de 
richtafstand voor deze bedrijvigheid is één woning, aan de Dorpermeienweg, gelegen. Voor de ruimtelijke 
inpassing is vanwege deze woning nader akoestisch onderzoek nodig. Voor overige omliggende woningen in 
de inrichting ruimtelijk inpasbaar in de woonomgeving.   
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting bedraagt ten hoogste 36 dB(A) in de 
dagperiode, in de avond- en nachtperiode zijn er geen activiteiten, ter plaatse van omliggende woningen en 
referentiepunten. Met deze waarde wordt aan de ambitiewaarde van het gemeentelijk beleid en aan de 
normen van het Activiteitenbesluit voldaan.
Het maximaal geluidniveau vanwege de inrichting bedraagt ten hoogste 69 dB(A) in de dagperiode, in de 
avond- en nachtperiode zijn er geen activiteiten, ter plaatse van omliggende woningen en referentiepunten. 
Met deze waarde wordt de richtwaarde overschreden maar er wordt voldaan aan normen van het 
Activiteitenbesluit voldaan. Bron- en overdachtsmaatregelen kunnen niet getroffen worden. Omdat voldaan 
wordt aan het Activiteitenbesluit is er, in het kader van goede ruimtelijke ordening, tevens sprake van een 
acceptabel woon- en leefklimaat.  
De verkeersaantrekkende werking van J. Wigger Bouw & Timmerwerken voldoet aan de richtwaarde van 50 
dB(A) conform de Circulaire inzake indirecte hinder.  

Op basis van het voorliggende onderzoek blijkt dat J. Wigger Bouw & Timmerwerken in het kader van goede 
ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit voldoet aan de daarvoor gestelde richtwaarden en geluidnormen. 
Het woon- en leefklimaat van omwonenden wordt derhalve niet aangetast door de voorgenomen ontwikkeling. 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect 'geluid' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het 
plan.

4.5  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

Onderhavig plan maakt geen nieuwe woning mogelijk. Het betreft enkel de toevoeging van extra bijgebouwen bij 
een bestaand woonerf aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp. Daarnaast wordt een aannemersbedrijf mogelijk 
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gemaakt. Voor de verkeersgeneratie van het aannemersbedrijf wordt enerzijds aangesloten bij de 
verkeersgeneratie van een tweetal categorieen uit de CROW-publicatie 381: 

1. 'Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)'. De werkplaats mag 
maximaal 500 m² bedragen. Voor deze categorie geldt een gemiddelde verkeersgeneratie van 10 
verkeersbewegingen per 100 m². Dit komt neer op in totaal maximaal 50 verkeersbewegingen. 

2. 'Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)'. Dit geldt voor het overige 
bedrijfsoppervlakte, namelijk 150 m². Voor deze categorie geldt een gemiddelde verkeersgeneratie van 4,8 
verkeersbewegingen per 100 m². Dit komt neer op in totaal 7 verkeersbewegingen. 

Als gevolg van het plan neemt de verkeersgeneratie op basis van de CROW-normen toe met 57 
verkeersbewegingen per dag. Daarbij moet de opmerking worden gemaakt dat dit een theoretische toename is. 
Gelet op het feit dat de grootste bedrijfsactiviteit betrekking heeft op het opslaan van goederen zal het aantal 
verkeersbewegingen in de praktijk (veel) minder zijn. In onderstaande figuur is de worst-case scenario 
berekening weergegeven met 57 extra voortuigbewegingen.

Figuur 4.3: worst-case berekening voor bijdrage van extra verkeer (bron: infomil.nl)

Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate is. Er is geen nader 
onderzoek nodig. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Daarnaast 
wordt een woning niet aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het Besluit gevoelige 
bestemmingen. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het aspect 'luchtkwaliteit' geen belemmering oplevert 
voor de voorgenomen ontwikkeling.

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

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

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

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

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 300 meter van het plangebied geen risico's op basis van de 
externe veiligheid zijn gelegen, derhalve geldt dat het plangebied: 

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

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving met 
betrekking tot externe veiligheid.
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4.7  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 12-05-2020 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 6. Op grond van de digitale 
watertoets geldt de korte procedure. Dit houdt in dat direct doorgegaan kan worden met de planvorming. Het 
waterschap heeft op voorhand geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling. 

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

Toetsing 

Natuurnetwerk Nederland
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Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gronden die tot het NNN behoren liggen op 
minimaal 1,7 kilometer afstand van het plangebied. 

Natura 2000-gebied

Het plangebied behoort niet tot Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op minimaal 2,2 
kilometer afstand (Natura 2000 gebied: Dinkelland). 

Vanwege de lokale invloedsfeer en kleinschaligheid van de ontwikkeling hebben de voorgenomen activiteiten 
geen negatieve effecten op deze Natura 2000- of Natuurnetwerk Nederland gebieden. Er is geen nader 
onderzoek nodig in het kader van gebiedsbescherming en er hoeft geen ontheffing van de 
Omgevingsverordening Overijssel of Wet natuurbescherming aangevraagd te worden.

Soortenbescherming

De gronden waar de bebouwing is voorzien zijn reeds verhard (bestrating). Gelet op de terreingesteldheid van 
de gronden is het locatie ongeschikt voor beschermde flora en/of fauna. Op basis hiervan lijkt van aantasting van 
leefgebied voor beschermde flora en fauna geen sprake, daarnaast is de invloedsfeer van de voorgenomen 
ontwikkeling lokaal. Op basis van deze gegevens wordt nader onderzoek op basis van de Wet 
natuurbescherming niet noodzakelijk geacht.

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

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

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

Archeologie

De gemeente Dinkelland beschikt over een Archeologische verwachtings- en advieskaart. Deze is opgenomen in 
onderstaande figuur. 
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Figuur 
4.5: uitsnede archeologische verwachtingenkaart (bron: gemeente Dinkelland)

Het plangebied ligt in de 'dekzandwelvingen en -vlakten' laag. Voor deze laag geldt een middelmatige 
verwachting voor archeologische resten uit alle perioden. Een verhoogde kans op archeologische resten uit de 
Steentijd op de hoogste delen van dekzandwelvingen en op resten uit de Late Middeleeuwen langs randen van 
dekzandhoogten en ruggen met een plaggendek. Archeologische resten vlak onder het maaiveld daardoor 
kwetsbaar voor bodemingrepen. Archeologische resten hierdoor vaak minder goed geconserveerd.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 5000 m² bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. 
Voor gebieden kleiner dan 5000 m² geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

Toets 

Het perceel van de voorliggende ontwikkeling is kleiner dan 5000 m² waardoor vrijstelling voor archeologisch 
onderzoek geldt. Het aspect 'archeologie' vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 
planvoornemen. 

Cultuurhistorie

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

Toets

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat de dichtstbijzijnde 
cultuurhistorische waarde de Nordhornsestraat (historische infrastructuur) betreft. Voorliggende ontwikkeling 
heeft geen negatieve gevolgen voor deze historische infrastructuur. Verder bevinden zich geen cultuurhistorische 
elementen in of direct nabij de planlocatie. 

Derhalve wordt geconcludeerd dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 
'cultuurhistorie'.

4.10  Verkeer / parkeren
Verkeer

Het plangebied wordt ontsloten via de Dorpermeienweg en vervolgens de Nordhornsestraat. De afstand van het 
plangebied aan de Dorpermeienweg tot de Nordhornsestraat bedraagt circa 150 meter. De Dorpermeienweg 
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betreft een betonweg en heeft een wegbreedte van 3,5 meter. Om de weg te verbreden zijn er langs weerzijden 
van de Dorpermeienweg grasbetonblokken geplaatst waardoor tegemoetkomend verkeer elkaar kan passeren 
zonder de berm te beschadigen. Voor de genoemde wegen geldt een maximumsnelheid van 60 km per uur.

Voor de verkeersgeneratie van het aannemersbedrijf wordt enerzijds aangesloten bij de verkeersgeneratie van 
een tweetal categorieen uit de CROW-publicatie 381: 

1. 'Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)'. De werkplaats mag 
maximaal 500 m² bedragen. Voor deze categorie geldt een gemiddelde verkeersgeneratie van 10 
verkeersbewegingen per 100 m². Dit komt neer op in totaal maximaal 50 verkeersbewegingen. 

2. 'Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)'. Dit geldt voor het overige 
bedrijfsoppervlakte, namelijk 150 m². Voor deze categorie geldt een gemiddelde verkeersgeneratie van 4,8 
verkeersbewegingen per 100 m². Dit komt neer op in totaal 7 verkeersbewegingen. 

Zoals is aangegeven heeft de Dorpermeienweg een wegbreedte van 3,5 meter en geldt een maximumsnelheid 
van 60 km per uur. Op grond van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) voor Dinkelland 2019 wordt 
de Dopermeienweg aangemerkt als 'overige wegen' en betreft een erftoegangsweg van het type zonder 
fietsvoorzieningen (woonstraten en plattelandswegen). Hoewel deze wegen een op grond van het GVVP een 
rijbaanbreedte van 4,50 tot 6,00 meter hebben met een verkeersintensiteit van minder dan 6.000 
verkeersbewegingen per dag, heeft de Dorpermeienweg een smallere wegbreedte. Over het algemeen is de 
breedte van een weg historisch bepaald en zijn de mogelijkheden voor een aanpassing van de weg (bijvoorbeeld 
de verbreding) ruimtelijk begrensd.

Als gevolg van het plan neemt de verkeersgeneratie op basis van de CROW-normen toe met 57 
verkeersbewegingen per dag. Daarbij moet de opmerking worden gemaakt dat dit een theoretische toename is. 
Gelet op het feit dat de grootste bedrijfsactiviteit betrekking heeft op het opslaan van goederen zal het aantal 
verkeersbewegingen in de praktijk (veel) minder zijn. 

De Dorpermeienweg is met name bestemd voor de ontsluiting van de aangrenzende percelen in het buitengebied 
met de kern Denekamp. De Dorpermeienweg wordt aan weerszijden begrensd door sloten met bestaande 
bomenstructuren waardoor de mogelijkheden voor de verbreding van de weg ruimtelijk begrensd zijn. Hoewel 
de Dorpermeienweg een relatief smal wegdek heeft van 3,5 meter kan de toename van het aantal 
verkeersbewegingen via de huidige infrastructuur worden afgewikkeld. 

Al met al kan gesteld worden dat de Dorpermeienweg voldoende uitgerust is om de toename van het aantal 
verkeersbewegingen af te wikkelen. Daarnaast zijn er - vanwege de ruimtelijke begrenzingen langs de 
Dorpermeienweg - geen mogelijkheden om de weg te verbreden. Geconcludeerd wordt dat de toename van het 
aantal verkeersbewegingen eenvoudig via de huidige infrastructuur kan worden afgewikkeld. Het aspect 'verkeer' 
levert geen belemmeringen op voor dit plan. 

Parkeren

Ten aanzien van parkeren geldt voor een werkplaats een parkeernorm van minimaal 2,1 parkeerplaatsen per 
100 m². De theoretische parkeerbehoefte voor de werkplaats bedraagt derhalve 10,5 parkeerplaatsen 
(uitgaande van 500 m² werkplaats). Voor opslag geldt een parkeernorm van minimaal 1,05. De theoretische 
parkeerbehoefte voor opslag bedraagt derhalve 1,5 parkeerplaats (uitgaande van 150 m² opslag). De totale 
parkeerbehoefte bedraagt daarmee 12 parkeerplaatsen. In praktijk zal de parkeerbehoefte echter veel lager 
komen te liggen. Het betreft immers een kleinschalig aannemersbedrijf (zzp'er). Echter is er op eigen terrein 
voldoende ruimte om in de parkeerbehoefte te voorzien. Kortom: 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. 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 
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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 aanduidingsregels:

In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven;

Algemene afwijkingsregels:

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

Algemene wijzigingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat 
hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De criteria, die bij toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;

Overige regels:

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

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:

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

Slotregel: 

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

5.2.2  Bestemmingen

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

Bestemmingen 

Bedrijf - Voormalig agrarisch

Het plangebied bestaat uit de bestemming 'Bedrijf - Voormalig agrarisch'. Het bestemmingsvlak zal aan de 
zuidkant ongeveer 10 meter worden vergroot, zodat de huidige bebouwing binnen het bestemmingsvlak ligt. Het 
bestemmingsvlak blijft verder ongewijzigd.

De voor 'Bedrijf - Voormalig agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsgebouwen, waaronder 
overkappingen, ten behoeve van een aannemersbedrijf aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp, niet zijnde 
geluidszoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven. Met de daarbij behorende tuinen en 
erven, parkeervoorzieningen op eigen terrein, waterhuishoudkundige voorzieningen en gebouwen van algemeen 
nut. De vrijstaande hoofdgebouwen mogen alleen binnen het bestemmingsvlak worden gesitueerd. Per 
bestemmingsvlak is één woning toegelaten. De bouwhoogte van de bedrijfswoning bedragen 9 meter. 
Bijgebouwen zijn binnen het bestemmingsvlak toegelaten met een maximale bouwhoogte van 12 meter. 
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De maximale oppervlakte aan bijgebouwen wordt vergroot. Voor de bedrijfsgebouwen is het maximum 
bijgebouwen vastgelegd op 562 m². Voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de 
bedrijfswoning geldt een gezamenlijk oppervlakte van 100 m², tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, 
in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen. 
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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 B 
onder 1, waardoor vooroverleg niet nodig is.

Waterschap Vechtstromen
Op 12-05-2020 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 4 december 2020 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 is één zienswijze binnengekomen. 
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Landschappelijke inpassing
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a= Bestaande woning

b= Bestaande bijgebouwen bij de woning

c1= Privé bijgebouw

c2= VAB aannemersbedrijf

c3= VAB opslag

d= Weiland t.b.v. hobbyvee met een afrastering van natuurlijke materialen, toegang

van het erf naar het weiland geschiet voornamelijk via houten landhekken

e= Bestaande beukenhaag

f= Tuin bestaande uit een boomgaard gedeeltelijk omzoomd door een natuurlijk

hekwerk, gebiedseigen beplanting en vaste planten. Bij nieuwe aanplant bestaat

de voorkeur om gebiedsvreemde grote heesters te voorkomen (coniferen,

laurierkers) gebiedseigen of passende beplanting als hortensia, rhododendron,

vaste planten in de tuin aan te brengen.

g= Bestaande eiken (Quercus robur)

h = Aan te planten houtsingel met inheemse beplanting, 3m breed, 25m lang,

met de soorten meidoorn (Crataegus monogyna), sleedoorn (Prunus

spinosa), sporkehout (Rhamnus frangula), hazelaar (Corylus avellana) en

zomereik (Quercus robur)  in driehoeksverband 1x1m, maat 80-100, in gelijke

verdeling, 75 stuks aanplant).

i= Parkeerplaatsen (12 stuks) waarvan 4 stuks op halverharding aansluitend aan

het karrenspoor gesitueerd zijn.

Landschap op locatie

Dorpermeienweg 8

Familie Wigger

Dorpermeienweg 8

7591 NK Denekamp

20AF035

Versie 1.4

22-07-2021

Definitief

A.Veenendaal

-

A3

1:500

Het plangebied ligt tussen de voormalige dorpsche hooimaten (later de Dorper Meien, de met groen

versierde hooilanden) en het Almelo-Nordhorn kanaal, een gebied welke gekenmerkt wordt als

heideontginning gelegen tussen de nattere gronden richting het zuidoosten (matenlandschap bij de

Sombeek) en de drogere en hogere gronden richting het noordwesten van het essen- en

kampenlandschap rond Denekamp en Noord-Deurningen. Deze heidegronden waren oorspronkelijk

functioneel verbonden met het essen- en oude hoevenlandschap. Op deze gronden werd geweid en

werden de plaggen gestoken voor in de stal. De in de stal bemeste plaggen dienden als

structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Na de uitvinding van kunstmest

ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur gebracht. Aanvankelijk werden

de gronden individueel, door ‘keuterboertjes’, in cultuur gebracht, pas later werd de ontginning planmatig

en grootschalig aangepakt (tot in de jaren 60 van de 20e eeuw).Er ontstond een rationeel boerenland met

de lange rechte wegen in een schaakbordachtige structuur, de regelmatige, grote landbouwkavels en de

regelmatige verspreide boerderijen. De erven werden gerangschikt en ingericht naar de bedrijfsvoering en

eigen inzicht van de boer. De omgeving van de planlocatie is dan ook een gebruikslandschap. Het is een

grootschalig landschap gericht op de landbouw met over het algemeen weinig perceelrandbegroeiingen.

De dragende structuur in dit landschap wordt gevormd door het landschappelijk raamwerk van lanen

(wegen), bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige ontginningsstructuren accentueren.

Het erf aan de Dorpermeienweg is halverweg de 20ste eeuw ontstaan in het voor het landschap

kenmerkende blokverkavelingspatroon. Het erf kent de gebruikelijke haakse ligging op de weg en de

opstelling van een erf in een ontginningslandschap waarbij de woning aan de voorzijde van het erf en de

opstallen achter op het erf gesitueerd zijn. Het betreft een jong erf welke nabij de weg is gesitueerd zoals

kenmerkend is voor erven in jonge ontginningen met de blokverkavelingsstructuur. De hoofdinrit geeft

toegang tot het erf waarbij de verharding  logischerwijs te midden ligt van de bebouwing. Op het erf zijn

enkele robuuste groenelementen aanwezig welke behouden dienen te worden (eiken, beukenhaag en

boomgaard). Het erf heeft reeds een esthetisch positieve ontwikkeling ondergaan waarbij de bestaande

woning is vervangen en de bestaande  schuren duurzaam zijn opgeknapt. De toegevoegde schuren zijn in

de lineaire structuur van het erf gebouwd, zijn ondergeschikt aan de bestaande schuren en doen daarom

geen afbreuk aan het landschap. De schuren mogen gezien worden in dit gebruikslandschap. Rondom

het plangebied liggen gronden in agrarisch gebruik.
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Aan: 
Gemeente Dinkelland 
College van B&W 
Postbus 11 
 
 Borne, 10 juni 2021 
 Ons kenmerk: 20AF035 

 Bijlagen: - 
 
 
 

Betreft: aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Dorpermeienweg 8 Denekamp 
 
 

Geachte heer/mevrouw,  
 
Voor de locatie aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp is een plan ontwikkeld. De initiatiefnemers 
willen met dit bestemmingsplan een aantal clandastiene opgerichte gebouwen (163 m²) legaliseren en 
extra bijgebouwen (62 m²) mogelijk maken door middel van het doorlopen van de zogenoemde Schuur 
voor Schuur regeling van de gemeente Dinkelland en Tubbergen. Daarnaast wenst de initiatiefnemer 

om het reeds bestaande aannemersbedrijf op deze locatie middels een aanduiding mogelijk te maken. 
Dit wordt planologisch geregeld door middel van het VAB+ beleid van de gemeente Dinkelland. Ten 
behoeve van deze ontwikkeling is voorliggende m.e.r.-beoordeling opgesteld. 
 
Een aanmeldnotitie is, sinds 16 mei 2017, nodig wanneer sprake is van een vormvrije m.e.r.-
beoordeling. Dit geldt voor alle ruimtelijke ontwikkelingen die voorkomen in onderdeel D van de bijlage 
bij het Besluit m.e.r. maar onder de drempelwaarden blijven (en daarmee niet planMER-plichtig zijn). 

Het heeft niet alleen betrekking op een bestemmingsplan, maar ook op bijvoorbeeld een 

omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking. Er is geen ondergrens wat betreft het plan zelf; 
dus ook bij het ontwikkelen van een klein ruimtelijk plan is een aanmeldnotitie nodig. 
 
Kenmerken van het betreffende project 
Aan de Dorpermeienweg 8 te Denekamp bestaat er het voornemen tot een bestemmingsplanherziening 
in verband met de legalisatie van een aantal clandastiene opgerichte gebouwen en het planologisch 

vastleggen van een reeds bestaande aannemersbedrijf. In de huidige situatie kent de locatie de 
bestemming ‘Wonen’, deze zal worden gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf – Voormalig agrarisch’. De 
maximum oppervlakte aan bedrijfsbebouwing zal worden vastgelegd. 

 
Plaats van het project 
Het plangebied bestaat uit een erf aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp. Het plangebied ligt in het 

buitengebied, ten noorden van de kern Denekamp. Het plangebied staat kadastraal bekend als 
gemeente Denekamp, sectie P, perceelnummer 980. De dichtstbijzijnde NNN-gronden  
liggen op een afstand van 1,7 kilometer ten noordoosten van het plangebied. Het plangebied ligt op  
circa 2,2 kilometer van het Natura 2000-gebied ‘Dinkelland’. 

 

Kenmerken van de potentiële effecten 
Voor wat betreft de potentiele milieueffecten van de planontwikkeling zijn de volgende aspecten van 

belang/relevant.  
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Milieuzonering 
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de kern Denekamp. Het plangebied wordt 
overwegend omgeven door burgerwoningen en agrarische- en natuurgronden (bos). Op grond hiervan 
geldt het omgevingstype 'rustig buitengebied' voor het plangebied. 
 
Bij de realisatie van een nieuwe functie/bestemming dient te worden gekeken naar de omgeving waarin 
de voorgenomen ontwikkeling gerealiseerd wordt. Daarbij gaat het om de  

externe werking en de interne werking: 
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

 
Externe werking 
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ontwikkeling leidt tot een situatie die, 

vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is 

sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden onevenredig wordt aangetast. 
 
Als gevolg van onderhavig plan wordt geen nieuwe functie mogelijk gemaakt in het plangebied. Wel 
wordt het huidige aannemersbedrijf vastgelegd in het bestemmingsplan middels een aanduiding. Voor 
'Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1.000 m²' geldt milieucategorie 2, met een richtafstand 
van 30 meter in verband met aspect geluid. De dichtstbijzijnde gevel van een woning ligt aan de 

Dorpermeienweg 7.  
 
De woning aan de Dorpermeienweg 7 is binnen de richtafstand van 30 meter gelegen. Nader akoestisch 
onderzoek, stap 2, is nodig om de ruimtelijke inpassing te kunnen toetsen. Overige woningen liggen 
buiten de richtafstand. Voor deze woningen is er hiermee voldoende ruimtelijke scheiding tussen de 
realisatie van het aannemersbedrijf en de omliggende woningen en is de bestemmingswijziging 
hiermee inpasbaar voor het aspect geluid.   

 
Voor de Dorpermeienweg 7 is een nader akoestisch onderzoek uitgevoerd. Conclusie van het onderzoek 
luidt dat wordt voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit. Omdat voldaan wordt aan het 
Activiteitenbesluit is er, in het kader van goede ruimtelijke ordening, tevens sprake van een acceptabel 
woon- en leefklimaat. De verkeersaantrekkende werking van het aannemersbedrijf voldoet aan de 

richtwaarde van 50 dB(A) conform de Circulaire inzake indirecte hinder. Het woon- en leefklimaat van 

omwonenden wordt derhalve niet aangetast door de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Interne werking 
Hierbij gaat het om de vraag of de functie hinder ondervindt van bestaande milieubelastende functies in 
de omgeving. 
 
De huidige locatie heeft reeds een 'Wonen' bestemming. Onderhavig plan maakt enkel extra 

bijgebouwen mogelijk. Er wordt geen nieuwe gevoelige functie mogelijk gemaakt. Functies in de 
omgeving moeten in de huidige situatie dan ook al rekening houden met de woonbestemming aan de 
Dorpermeienweg 8.  
 
Volledigheidshalve is wel toets verricht naar functies in de omgeving. De dichtbijzijnde milieubelastende 
functie in de omgeving betreft het agrarisch perceel aan de Priorweg 10 in Denekamp. Het betreft een 
rundvee bedrijf op een afstand van 210 meter. Voor 'Fokken en houden van rundvee' geldt 

milieucategorie 3.2, met een richtafstand van 100 meter. Aan deze richtafstand wordt ruimschoots 
voldaan.  

 
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'bedrijven en milieuzonering' 
geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan. 
 

Bodem 
In voorliggende ontwikkeling worden een drietal schuren met een gezamenlijk oppervlakte van 190 m² 
gelegaliseerd en extra bouwmogelijkheid van 35 m² mogelijk gemaakt. De schuren worden in gebruik 
genomen door het aannemersbedrijf van de bewoners. Daarbij worden de schuren vooral gebruikt voor 
opslag van materialen t.b.v. het aannemersbedrijf. Het betreft dan ook bouwwerken waarin niet 
(nagenoeg) voortdurend mensen zullen verblijven, waardoor de objecten niet als een gevoelig object 
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wordt beschouwd op grond waarvan een bodemonderzoek vereist is. De bodem wordt geschikt geacht 
voor het huidige en toekomstige gebruik. 
 
Geluid 
 
Wegverkeerslawaai 
Het plangebied is gelegen aan de Dorpermeienweg. Dit betreft een rustige weg in het buitengebied van 

Denekamp, vooral gebruikt voor bestemmingsverkeer (60 km/u). Gelet op de functie als 
erftoegangsweg en de breedte van de weg kan geconcludeerd worden dat het aantal 
verkeersbewegingen op deze weg zeer gering is. Derhalve kan gesteld worden dat het 
wegverkeerslawaai ten gevolge van deze weg zeer gering is. Daarnaast wordt er momenteel reeds 
gewoond aan de Dorpermeinenweg. Er wordt geen nieuwe gevoelige functie mogelijk gemaakt. 
 

Industrielawaai 

Op de locatie is een aannemersbedrijf met werkplaats b.o. <1000 m² aanwezig. De woonomgeving van 
de omliggende bedrijven betreft een rustig landelijk gebied. Daarmee bedraagt de VNG-richtafstand 30 
meter. In onderstaande figuur is het terrein van de inrichting en de richtafstand van 30 meter uitgezet. 
 

 
 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat de woning aan de Dorpermeienweg 7 binnen de richtafstand van 30 
meter is gelegen. Nader akoestisch onderzoek is nodig om de ruimtelijke inpassing te kunnen toetsen. 
Overige woningen liggen buiten de richtafstand. Voor deze woningen is er hiermee voldoende 
ruimtelijke scheiding tussen de realisatie van het aannemersbedrijf en de omliggende woningen en is 

de bestemmingswijziging hiermee inpasbaar voor het aspect geluid.   
 
Voor de Dorpermeienweg 7 is een nader akoestisch onderzoek uitgevoerd door Geluid Plus adviseurs. 

Op basis van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
• Het aannemersbedrijf betreft een inrichting met milieucategorie 2. Binnen de richtafstand voor 

deze bedrijvigheid is één woning, aan de Dorpermeienweg, gelegen. Voor de ruimtelijke 
inpassing is vanwege deze woning nader akoestisch onderzoek nodig. Voor overige omliggende 

woningen in de inrichting ruimtelijk inpasbaar in de woonomgeving.    
• Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting bedraagt ten hoogste 36 

dB(A) in de dagperiode, in de avond- en nachtperiode zijn er geen activiteiten, ter plaatse van 
omliggende woningen en referentiepunten. Met deze waarde wordt aan de ambitiewaarde van 
het gemeentelijk beleid en aan de normen van het Activiteitenbesluit voldaan. 

• Het maximaal geluidniveau vanwege de inrichting bedraagt ten hoogste 69 dB(A) in de 
dagperiode, in de avond- en nachtperiode zijn er geen activiteiten, ter plaatse van omliggende 
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woningen en referentiepunten. Met deze waarde wordt de richtwaarde overschreden maar er 
wordt voldaan aan normen van het Activiteitenbesluit voldaan. Bron- en 
overdachtsmaatregelen kunnen niet getroffen worden. Omdat voldaan wordt aan het 
Activiteitenbesluit is er, in het kader van goede ruimtelijke ordening, tevens sprake van een 
acceptabel woon- en leefklimaat.   

• De verkeersaantrekkende werking van het aannemersbedrijf voldoet aan de richtwaarde van 50 
dB(A) conform de Circulaire inzake indirecte hinder.   

 
Op basis van het voorliggende onderzoek blijkt dat het aannemersbedrijf in het kader van goede 
ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit voldoet aan de daarvoor gestelde richtwaarden en 
geluidnormen. Het woon- en leefklimaat van omwonenden wordt derhalve niet aangetast door de 
voorgenomen ontwikkeling. Geconcludeerd kan worden dat voor het aspect 'geluid' sprake is van een 
goed woon- en leefklimaat.  

 

Water 
Op 12-05-2020 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 4. Op grond van 
de digitale watertoets geldt de korte procedure. Dit houdt in dat direct doorgegaan kan worden met de 
planvorming. Het waterschap heeft op voorhand geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Ecologie 

Het plangebied ligt buiten beschermd natuurgebied als Natuurnetwerk Nederland en Natura2000-
gebied. Vanwege de lokale invloedsfeer en kleinschaligheid van de ontwikkeling hebben de 
voorgenomen activiteiten geen negatieve effecten op deze Natura 2000- of Natuurnetwerk Nederland 
gebieden. 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. 
 
De gronden waar de bebouwing is voorzien zijn reeds verhard (bestrating). Gelet op de 

terreingesteldheid van de gronden is het locatie ongeschikt voor beschermde flora en/of fauna. Op 
basis hiervan lijkt van aantasting van leefgebied voor beschermde flora en fauna geen sprake, 
daarnaast is de invloedsfeer van de voorgenomen ontwikkeling lokaal. Op basis van deze gegevens 
wordt nader onderzoek op basis van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk geacht. 
 

Archeologie en cultuurhistorie 

 
Archeologie 
De gemeente Dinkelland beschikt over een Archeologische verwachtings- en advieskaart. Het 
plangebied ligt in de 'dekzandwelvingen en -vlakten' laag. Voor deze laag geldt een middelmatige 
verwachting voor archeologische resten uit alle perioden. Een verhoogde kans op archeologische resten 
uit de Steentijd op de hoogste delen van dekzandwelvingen en op resten uit de Late Middeleeuwen 
langs randen van dekzandhoogten en ruggen met een plaggendek. Archeologische resten vlak onder 

het maaiveld daardoor kwetsbaar voor bodemingrepen. Archeologische resten hierdoor vaak minder 
goed geconserveerd. Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 5000 m² bij 
bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 5000 m² geldt vrijstelling voor 
archeologisch onderzoek. 
 
Het perceel van de voorliggende ontwikkeling is kleiner dan 5000 m² waardoor vrijstelling voor 
archeologisch onderzoek geldt. Het aspect 'archeologie' vormt geen belemmering voor de 

uitvoerbaarheid van het planvoornemen. 
 

Cultuurhistorie 
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische 

aspecten. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988 
(die nog geldt als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet). Deze wet is vooral gericht op het behouden 
van historische elementen voor latere generaties. 
 
Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat de 
dichtstbijzijnde cultuurhistorische waarde de Nordhornsestraat (historische infrastructuur) betreft. 
Voorliggende ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor deze historische infrastructuur. Verder 
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bevinden zich geen cultuurhistorische elementen in of direct nabij de planlocatie. Derhalve wordt 
geconcludeerd dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'. 
 
Externe veiligheid 
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. 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 300 meter van het plangebied geen risico's op 
basis van de externe veiligheid zijn gelegen, derhalve geldt dat het plangebied:  

• zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel inrichtingen die 
vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

• zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig 

is;  
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van 

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

 
Kabels en leidingen 
In het plangebied of de directe omgeving zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen zoals 
rioolpersleidingen of waterleidingen gelegen. Er bevinden zich ook geen hoogspanningsverbindingen in 
de omgeving van het plangebied. Derhalve vormt het aspect kabels en leiding geen belemmering voor 
onderhavig plan. 
 

Verkeerseffecten en luchtkwaliteit 
 
Verkeerseffecten 
Het plangebied wordt ontsloten via de Dorpermeienweg en vervolgens de Nordhornsestraat. De afstand 
van het plangebied aan de Dorpermeienweg tot de Nordhornsestraat bedraagt circa 150 meter. De 

Dorpermeienweg betreft een betonweg en heeft een wegbreedte van 3,5 meter. Om de weg te 

verbreden zijn er langs weerzijden van de Dorpermeienweg grasbetonblokken geplaatst waardoor 
tegemoetkomend verkeer elkaar kan passeren zonder de berm te beschadigen. Voor de genoemde 
wegen geldt een maximumsnelheid van 60 km per uur. 
Voor de verkeersgeneratie van het aannemersbedrijf wordt enerzijds aangesloten bij de 
verkeersgeneratie van een tweetal categorieën uit de CROW-publicatie 381:  

1. 'Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)'. De 
werkplaats mag maximaal 500 m² bedragen. Voor deze categorie geldt een gemiddelde 

verkeersgeneratie van 10 verkeersbewegingen per 100 m². Dit komt neer op in totaal 
maximaal 50 verkeersbewegingen.  

2. 'Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)'. Dit geldt voor het 
overige bedrijfsoppervlakte, namelijk 150 m². Voor deze categorie geldt een gemiddelde 
verkeersgeneratie van 4,8 verkeersbewegingen per 100 m². Dit komt neer op in totaal 7 
verkeersbewegingen.  

 

Zoals is aangegeven heeft de Dorpermeienweg een wegbreedte van 3,5 meter en geldt een 
maximumsnelheid van 60 km per uur. Op grond van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 

voor Dinkelland 2019 wordt de Dorpermeienweg aangemerkt als 'overige wegen' en betreft een 
erftoegangsweg van het type zonder fietsvoorzieningen (woonstraten en plattelandswegen). Hoewel 
deze wegen een op grond van het GVVP een rijbaanbreedte van 4,50 tot 6,00 meter hebben met een 
verkeersintensiteit van minder dan 6.000 verkeersbewegingen per dag, heeft de Dorpermeienweg een 

smallere wegbreedte.  
 
Over het algemeen is de breedte van een weg historisch bepaald en zijn de mogelijkheden voor een 
aanpassing van de weg (bijvoorbeeld de verbreding) ruimtelijk begrensd. Gelet op het profiel en de 
kenmerken van de Dorpermeienweg kan geconcludeerd worden dat deze toename van 
verkeersbewegingen eenvoudig via de bestaande wegen kan worden afgewikkeld. Het aspect 'verkeer' 
levert geen belemmeringen op voor dit plan. 
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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). 

 
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.’ 
 
Het Besluit gevoelige bestemmingen 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. 

 
Als gevolg van het plan neemt de verkeersgeneratie op basis van de CROW-normen toe met 57 
verkeersbewegingen per dag. Daarbij moet de opmerking worden gemaakt dat dit een theoretische 
toename is. Gelet op het feit dat de grootste bedrijfsactiviteit betrekking heeft op het opslaan van 
goederen zal het aantal verkeersbewegingen in de praktijk (veel) minder zijn. Gelet op de aard van de 
voorliggende ontwikkeling, in verhouding tot categorieën van gevallen zoals hierboven zijn beschreven, 
kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling kan worden aangemerkt als een project welke 

"niet in betekenende mate" bijdraagt aan luchtverontreinigingen. Volledigheidshalve is een wordt-case 
scenario berekening gemaakt met een toename van 57 extra voertuigbewegingen. Deze is in 
onderliggende figuur opgenomen.  
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Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate is. Er is geen 
nader onderzoek nodig. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te 

verwachten. Daarnaast wordt een woning niet aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader 
van het Besluit gevoelige bestemmingen. De aspecten ‘verkeer’ en ‘luchtkwaliteit’ vormen derhalve 
geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Parkeren 

Ten aanzien van parkeren geldt voor een werkplaats een parkeernorm van minimaal 2,1 
parkeerplaatsen per 100 m². De theoretische parkeerbehoefte voor de werkplaats bedraagt derhalve 

10,5 parkeerplaatsen (uitgaande van 500 m² werkplaats). Voor opslag geldt een parkeernorm van 
minimaal 1,05. De theoretische parkeerbehoefte voor opslag bedraagt derhalve 1,5 parkeerplaats 
(uitgaande van 150 m² opslag). De totale parkeerbehoefte bedraagt daarmee 12 parkeerplaatsen. In 
praktijk zal de parkeerbehoefte echter veel lager komen te liggen. Het betreft immers een kleinschalig 
aannemersbedrijf (zzp'er). Echter is er op eigen terrein voldoende ruimte om in de parkeerbehoefte te 
voorzien. Kortom: 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. 
 
Kortom 

Voor het overige zorgt het voornemen ter plaatse van de Dorpermeienweg 8 te Denekamp niet voor 

significante negatieve milieueffecten. De milieueffecten van de ontwikkeling zijn beperkt te noemen. 
 
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de voorgenomen 
ontwikkeling in voldoende mate is afgewogen en dat belangrijke nadelige milieueffecten zijn 

uitgesloten. Derhalve wordt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland 
voorgesteld om geen milieueffectrapportage op te laten stellen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Hoogachtend, 
 

 
Ad Fontem BV 
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De heer J. Wigger 

Dorpermeienweg 8 
7591 NK  DENEKAMP 

 
Almelo, 19 juli 2021  

 
 
Betreft: Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Dorpermeienweg 8 in Denekamp 
Referentienummer: Z2021-ODT-018188 
 
 
Geachte heer Wigger 
 
Op 14 juni 2021 hebben wij namens u een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-
beoordeling ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht (vormvrij) in het kader 
van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). De aanmeldingsnotitie is 
ingediend ter voorbereiding op een bestemmingsplanherziening voor de locatie aan de 
Dorpermeienweg 8 in Denekamp.  
 
Besluit 

Ons besluit op de m.e.r.-plicht (vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit) en de inhoudelijke 
overwegingen vindt u als bijlage bij deze brief. 
 
Vragen? 

Neem dan contact op met mevrouw Y. Hoekstra van de Omgevingsdienst Twente op. 
U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06 50073744 of per e-mail info@odtwente.nl. 
U dient het referentienummer te vermelden als u reageert. Voor overige zaken kunt u 
contact opnemen met uw gemeente. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, 

 
Ir. Jan Willem Strebus 
Directeur Omgevingsdienst Twente 
 
 
Afschrift: info@ad-fontem.nl 
 
 
Bijlage: Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling 
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BESLUIT VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING 

 
 

 

 

 

 
Adres locatie: Dorpermeienweg 8 in Denekamp 

Datum besluit: 19 juli 2019 
Referentienummer: Z2021-ODT-018188 
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BESLUIT 
 

1.1 Onderwerp 
Initiatiefnemer heeft het voornemen een bestemmingsplanherziening aan te vragen 
voor de legalisatie van een aantal clandestiene opgerichte gebouwen en het 
planologisch vastleggen van een reeds bestaand aannemersbedrijf. In het huidige 
situatie kent de locatie de bestemming “Wonen”. Het voornemen is deze te wijzigen in 
de bestemming “Bedrijf – Voormalig agrarisch”. De maximum oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen zal worden vastgelegd in het bestemmingsplan. 
 
In dit plan worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die mogelijk nadelige 
gevolgen hebben voor het milieu. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan dient 
een vormvrije m.e.r-beoordeling te worden uitgevoerd. In dit besluit wordt beoordeeld 
of voor het plan, vanwege het mogelijk maken van activiteiten met mogelijke 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een milieueffectrapport moet worden 
gemaakt. 
 

1.2 Besluit 
Burgemeesters en wethouders van de gemeente Dinkelland besluiten: 
 

 Dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1, 
lid 1 de Wet ruimtelijke ordening, voor een bestemmingsplanherziening voor de 
locatie Dorpermeienweg 8 in Denekamp, vanwege het ontbreken van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen milieueffectrapport hoeft te 
worden opgesteld. 

 Dat het volgende document deel uitmaken van dit besluit: 

 Aanmeldnotitie m.e.r. Dorpermeienweg 8 Denekamp. 
 

1.3 Rechtsmiddelen 
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 
6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, 
tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te breiden besluit 
rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan eenieder te zijner tijd gebruik maken van het 
rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het vaststellen van 
het plan ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Onderhavig besluit wordt niet 
gepubliceerd. 
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1.4 Ondertekening en verzending 
 

Almelo, 19 juli 2021  

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, 

  

 

 

 

Ir. J.W. Strebus 

Directeur Omgevingsdienst Twente 
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2 PROCEDURELE OVERWEGINGEN 
 

2.1 Besluit milieueffectrapportage 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer (Wm). Op grond van artikel 7.2 zijn bij algemene maatregel van bestuur 
activiteiten aangewezen die belangrijke gevolgen voor het milieu hebben (m.e.r.-
plichtige activiteiten) en activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd 
gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten). 
 
M.e.r.-plichtige activiteiten zijn met bijbehorende drempelwaarden opgenomen in 
onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). M.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten en bijbehorende drempelwaarden zijn benoemd in 
onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. 
 
Een bestemmingsplan kan op drie manieren in aanmerking komen voor een (vormvrije) 
m.e.r.-beoordeling danwel directe m.e.r.-plicht: 
- er ontstaat een m.e.r.-plicht indien een passende beoordeling op basis van artikel 

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

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

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

 
Wanneer een bestemmingsplan genoemd wordt in kolom 3 én kolom 4 in de 
onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r., moet worden bepaald of er na 
vaststelling van het plan nog een besluit nodig is om de activiteiten te kunnen 
realiseren. Wanneer dit wel het geval is, is sprake van een kaderstellend plan en dus 
een plan in de zin van kolom 3 van de bijlage van het Besluit mer. Wanneer dit niet het 
geval is, dan is er sprake van een besluit in de zin vaan kolom 4 van de bijlage van het 
Besluit m.e.r. 
 

2.2 Voorgenomen activiteiten 
Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage 
behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D. De in kolom 2 genoemde 
drempelwaarden worden niet overschreden. Het bestemmingsplan wordt genoemd in 
zowel kolom 3 als kolom 4 van onderdeel D. 
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2.3 Procedure 
Ingevolge artikel 7.19, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag, wanneer het 
zelf initiatiefnemer is van activiteiten waarvan op grond van artikel 7.2 lid 2 onder b van 
die wet moet worden beoordeeld of deze activiteiten nadelige gevolgen hebben voor 
het milieu, in een zo vroeg mogelijk stadium te besluiten of voor de activiteit, gelet op 
de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een milieueffectrapport moet worden 
opgesteld. 
 
Met de wijziging van het Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 is de procedure voor de formele 
m.e.r.-beoordeling en de vormvrije m.e.r.-beoordeling grotendeels gelijkgetrokken. Van 
het besluit met betrekking tot de vormvrije m.e.r.-beoordeling hoeft echter geen 
kennisgeving gedaan te worden. 
 

2.4 Bevoegd gezag 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland zijn bevoegd om te 
beslissen op dit verzoek. Zij hebben de bevoegdheid om besluiten op grond van de 
Wet milieubeheer te nemen overgedragen aan Omgevingsdienst Twente.  
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3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 
 

3.1 Toetsingskader 
Wij hebben getoetst of voor het project een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 
Deze toets is overeenkomstig artikel 7.19, lid 1 jo. 7.17 lid 2 t/m 4 van de Wm 
uitgevoerd op grond van de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn opgenomen criteria. De 
toetsing is hieronder uitgewerkt. 
 

3.2 De kenmerken van het project 
Bij de kenmerken van het project zijn de volgende criteria in ogenschouw genomen: 
- de omvang en het ontwerp van het gehele project; 
- de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

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

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

- de risico’s voor de menselijke gezondheid.  
 
Geluid 
De omgeving kan hinder ondervinden van de milieubelastende functie van 
initiatiefnemer. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het akoestisch 
onderzoek blijkt dat op grond van de uitgangspunten de wijziging van de bestemming 
inpasbaar is. Op grond van de bevindingen in het akoestisch onderzoek is het 
opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk. 
 
Overwegingen 
Er is geen spraken van cumulatie met andere projecten. Het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen is gezien de kenmerken van het project geen aandachtspunt in deze 
beoordeling. Dit geldt tevens voor de productie van afvalstoffen en verontreiniging. Ook 
is er geen sprake van risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het 
project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering 
in overeenstemming met wetenschappelijke kennis en risico’s voor menselijke 
gezondheid.  
 
De activiteiten vallen onder de bepalingen van het Activiteitenbesluit. De algemene 

regels uit het Activiteitenbesluit bieden voldoende bescherming om de milieugevolgen 

te voorkomen danwel zo veel mogelijk te beperken. 

 

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

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

typen aangewezen in de m.e.r.-richtlijn. 
 
Archeologie 

Het plangebied Dorpermeienweg 8 ligt in de 'dekzandwelvingen en -vlakten' laag. Voor 

deze laag geldt een middelmatige verwachting voor archeologische resten uit alle 

perioden. Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 5000 m² 

bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 5000 m² geldt 

vrijstelling voor archeologisch onderzoek. Het perceel van de voorliggende 

ontwikkeling is kleiner dan 5000 m² waardoor vrijstelling voor archeologisch onderzoek 

geldt. Het aspect 'archeologie' vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 

het planvoornemen.  

 

Cultuurhistorie: 

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden 

afgeleid dat de dichtstbijzijnde cultuurhistorische waarde de Nordhornsestraat 

(historische infrastructuur) betreft. Voorliggende ontwikkeling heeft geen negatieve 

gevolgen voor deze historische infrastructuur. Verder bevinden zich geen 

cultuurhistorische elementen in of direct nabij de planlocatie. 

 
Natura 2000 
Het plangebied is gelegen op ongeveer 2,2 kilometer van een Natura 2000 gebied. 
Gezien de kleinschaligheid van het project kunnen significante negatieve gevolgen 
effecten op Natura 2000 gebieden worden uitgesloten. 
 
Soortenbescherming Wet natuurbescherming 
Voor de voorgenomen activiteit zijn geen belangrijke nadelig gevolgen voor 

soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming te verwachten. 

 
Overwegingen 
De overige genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de aanmeldnotitie. 
 
Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de locatie van het project geen belangrijke 
nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van een 
milieueffectrapport. 
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3.4 De soort en kenmerken van het potentiële effect 
Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect moet in aanmerking worden 
genomen, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria en met 
inachtneming van: 

- de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten; 
- de aard van het effect; 
- het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
- de waarschijnlijkheid van het effect; 
- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het 

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

projecten; 
- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

 
Overwegingen 
De effecten van de milieugevolgen bestaan in hoofdzaak uit stofverspreiding en 

geluidemissie en veroorzaken slechts op relatief korte afstand van de inrichting een 

effect. Gezien de ligging van het bedrijf is er geen sprake van een grensoverschrijdend 

effect als bedoeld in overschrijding van de landgrenzen. De effecten van het gewenste 

project zijn uitvoerig aan de orde geweest in deze onderbouwing.  
 

Het effect van de uit te voeren activiteiten is niet omkeerbaar tenzij bedrijfsactiviteiten 

op de locatie worden beëindigd. 

 

De activiteiten vallen onder de bepalingen van het Activiteitenbesluit. De algemene 

regels uit het Activiteitenbesluit bieden voldoende bescherming om de milieugevolgen 

te voorkomen danwel zo veel mogelijk te beperken of om eventuele effecten doelmatig 

te verminderen. 

 
De overige hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de 
aanmeldnotitie. 
 
Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de soort en kenmerken van het potentiële 
effect geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het 
opstellen van een milieueffectrapport. 
 

3.5 Conclusie 
Op basis van bovengenoemde beoordeling van kenmerken en locatie van het project 
en de kernmerken van het potentiële effect van het project is vastgesteld dat er geen 
sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het opstellen van een 
milieueffectrapportage is niet nodig. 



Bijlage 4  Akoestisch onderzoek

 bestemmingsplan Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp       
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1 INLEIDING  

In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is voor de bedrijfslocatie van J. Wigger Bouw 

& Timmerwerken aan de Dorpermeienweg 8 te Denekamp een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een wijziging van het bestemmingsplan om de 

bedrijfsactiviteiten van J. Wigger Bouw & Timmerwerken op deze locatie mogelijk te maken. Het 

onderzoek is tevens geschikt voor de melding in het kader van het Activiteitenbesluit.  

 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal (piek)geluidniveau vanwege de 

inrichting is ter plaatse van omliggende woningen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is de 

verkeersaantrekkende werking van een naar de inrichting, de indirecte hinder, beoordeeld.    

2 SITUATIE 

De inrichting is gelegen aan de Dorpermeienweg 8 te Denekamp. De bedrijfslocatie heeft in het 

vigerende bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied 2010” in hoofdzaak een 

woonbestemmingen en voor een klein deel een agrarische bestemming. Met de wijziging van het 

bestemmingsplan wordt een enkelbestemming ‘bedrijf – voormalig agrarisch’ mogelijk gemaakt. 

Binnen de plangrenzen is een bedrijfshal en een woning met bijbehorend bijgebouw gerealiseerd.  In 

figuur 2.1 en in bijlage 1 is bedrijfssituatie opgenomen.  

 

Figuur 2.1: Situatie inrichting 
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3 NORMSTELLING 

Voor de geluidproductie van J. Wigger Bouw & Timmerwerken aan de Dorpermeienweg 8 te 

Denekamp zijn twee toetsingskaders van toepassing. Ten eerste dient, in het kader van goede 

ruimtelijke ordening, getoetst te worden of de inrichting past in de nabijheid van omliggende 

woningen. Daarnaast is het Activiteitenbesluit van toepassing op deze inrichting.  

 

3.1 GEMEENTELIJK BELEID 

De gemeente Dinkelland heeft een gebiedsgericht geluidbeleid opgesteld waarin verschillende 

uitgangspunten en criteria zijn opgenomen waaraan voldaan dient te worden bij realisatie van 

nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Het geluidbeleid geeft per gebiedstypering de 

gebiedsgerichte ambities en bovengrens aan, die ertoe moeten leiden dat geluid in een vroeg 

stadium bij een ruimtelijke ontwikkeling van nieuwe situaties wordt meegenomen.  

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende geluidklassen en gebiedstypen. De geluidklassen 

variëren van “zeer rustig” tot “zeer lawaaiig”. Per geluidklasse is een range met geluidbelastingen 

gekoppeld, bijvoorbeeld van 46 t/m 50 dB(A) wordt als “redelijk rustig” gekwalificeerd voor het 

geluid van bedrijven (industrielawaai). Voor spoorweg- en industrielawaai zijn andere combinaties 

van toepassing (zie tabel 3.1). Er zijn 7 verschillende gebiedstyperingen onderverdeeld, te weten 

“natuur”, “extensiveringsgebied”, “buitengebied”, “woongebied”, “centrum”, “gemengd gebied” en 

“bedrijventerrein”.  

 

De planlocatie en de direct omliggende woningen zijn buiten de bebouwde kom gelegen, de 

gebiedstypering betreft “buitengebied”. De ambitiewaarde van de gebiedstypering buitengebied 

betreft “rustig”, de plafondwaarde bedraagt “redelijk rustig” voor geluid van bedrijven. In tabel 3.1 

zijn de geluidklassen opgenomen.   

 

Tabel 3.1: Geluidkwaliteiten 

 

Indien de ambitiewaarde wordt overschreden, dient onderzoek te worden gedaan naar bron- en 

overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger (gevelisolatie). Op basis van een 

goede onderbouwing en motivatie kunnen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland 

een afweging maken om hogere geluidbelastingen toe te staan.   

  

Geluidklasse  

Wegverkeerslawaai 

[dB] 

Spoorweglawaai 

[dB] 

Industrielawaai 

[dB(A)] 

▪  Zeer rustig ≤ 38 ≤ 45 ≤ 40 

▪  Rustig 39 t/m 43 46 t/m 50 41 t/m 45 

▪  Redelijk rustig 44 t/m 48 51 t/m 55 46 t/m 50 

▪  Onrustig 49 t/m 53 56 t/m 58 51 t/m 55 

▪  Zeer onrustig 54 t/m 58 59 t/m 63 56 t/m 60 

▪  Lawaaiig 59 t/m 63 64 t/m 68 61 t/m 65 

▪  Zeer lawaaiig ≥ 64 ≥ 69 ≥ 66 
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De ambitiewaarde heeft betrekking om het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT). Het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt getoetst op gevels van woningen of andere 

geluidgevoelige bestemmingen. De gemeente Dinkelland kiest ervoor om als manier van 

gebiedsbescherming voor de bedrijven in het buitengebied de ambitiewaarden (LAr;LT = 45 dB(A)) 

vast te stellen op referentiepunten op 50 m vanaf de inrichtingsgrens, tenzij op kortere afstand 

woningen zijn gelegen 

 

Maximaal geluidniveau 

Het beleid stelt geen waarden voor het maximaal geluidniveau op gevels van woningen. Voor de 

ambitiewaarde voor het maximaal geluidniveau wordt aangesloten bij de richtwaarden conform de 

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, een 10 dB(A) hogere waarde dan de 

ambitiewaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Als bovengrens wordt aangesloten 

bij de normen van het Activiteitenbesluit.  

 

3.2 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING ~ VNG 

Voor de inpassing van bedrijven in de nabijheid van bestaande woningen (of andere 

geluidgevoelige objecten) moet bepaald worden of er voor deze woningen een acceptabel 

akoestisch woon- en leefklimaat heerst. Met het gemeentelijk geluidbeleid heeft de gemeente 

Dinkelland al invulling gegeven aan toelaatbare (langtijd)gemiddelde beoordelingsniveaus. Voor het 

maximaal geluidniveau wordt voor de ruimtelijke inpassing van het plan aangesloten bij de 

systematiek conform de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. 

 

De VNG-publicatie geeft richtlijnen voor aan te houden afstanden tussen bedrijven en woningen. De 

milieuzonering wordt bepaald aan de hand van richtafstanden voor geluid, geur, stof en gevaar, de 

omgevingstypen (rustige woonwijk/buitengebied en gemengd gebied) en functiemenging.  

 

Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter 

wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht toeneemt. Het toetsingskader is afhankelijk 

van de gebiedstypering van de woonomgeving. Stap 1 en 2 zijn hieronder opgenomen.   

 

Stap 1:  Indien de richtafstand voor geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het 

aspect geluid in beginsel achterwege blijven; 

 

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Voor 

woningen in een gebiedstype ‘rustige woonwijk’ geldt een geluidbelasting van ten hoogste: 

▪ 451 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

▪ 651 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau; 

▪ 501 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Voor woningen in een gebiedstype ‘gemend gebied’ geldt een geluidbelasting van ten 

hoogste: 

▪ 501 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

▪ 701 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau; 

▪ 501 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan is buitenplanse inpassing mogelijk.  
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3.3 ACTIVITEITENBESLUIT 

Voor het in werking hebben van een inrichting wordt de geluidemissie getoetst aan de algemene 

geluidnormen van het “Activiteitenbesluit Milieubeheer”. Onder afdeling 2.8 zijn de algemene 

voorschriften ten aanzien van geluidhinder opgenomen. De meest relevante geluidvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit voor de te realiseren inrichting betreffen: 

 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de 

inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en 

in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan 

de in die tabel aangegeven waarden; 

 

Tabel 2.17a Activiteitenbesluit 

 07–19 uur 19–23 uur 23–07 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale 

geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 
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4 AKOESTISCHE BEDRIJFSSITUATIE EN GELUIDVERMOGENNIVEAUS 

In dit akoestisch onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie (RBS) onderzocht. Dit is een 

bedrijfssituatie, een etmaal, die frequent voorkomt en akoestisch maatgevend is.  

 

J. Wigger Bouw & Timmerwerken 

De inrichting J. Wigger Bouw & Timmerwerken betreft een eenmanszaak voor dienstverlening voor 

nieuwbouw, verbouw en renovatie van diverse bouwwerken. De werkzaamheden van het bedrijf 

vinden hoofdzakelijk plaats op de bouwlocatie. Ter plaatse van het bedrijf aan de Dorpermeienweg 

vinden één of twee dagen per week werkzaamheden, machinale houtbewerking, plaats. Verder 

wordt de bedrijfslocatie gebruikt voor stalling van materieel en opslag van kleine goederen.  

 

Bedrijfstijden 

De werkzaamheden op de bedrijfslocatie van J. Wigger Bouw & Timmerwerken worden in de 

dagperiode, van ca. 08:30 tot 17:00 uur, uitgevoerd.  

 

Binnenniveau werkplaats 

Het westelijke deel van het bedrijfsgebouw in ingericht als werkplaats, de overige bedrijfsruimte 

betreft ruimte voor opslag en stalling.  

 

De voor de geluidemissie relevante werkzaamheden in de werkplaats betreft machinale 

houtbewerking. In de werkplaats staan onder andere een formaatzaag/combi-machine, een 

kolomboor, freesbank en afkortzaag. Gedurende circa 2 à 3 uur per dag (1 of 2 dagen per week) 

wordt er effectief met deze machines gewerkt. Het representatieve binnenniveau van de machinale 

houtbewerking bedraagt 85 dB(A).  

 

Voor de gebouwemissie zijn de volgende bouwkundige uitgangspunten aangehouden: 

▪ Noordgevel: 

o ½ steens metselwerk met aan de binnenzijde PIR-isolatie afgewerkt met multiplex. Het 

metselwerk is niet relevant voor de geluidemissie van de werkplaats Stalraam: enkel 

glas 

o Loopdeur: 40 mm hout; 

o Schuifdeur met opbouw: 

▪ Gelamineerd dubbel glas (30%); 

▪ Houten sandwichsysteem van 18 mm underlayment, 50 mm PIR en 22 mm 

eikenhout (70%); 

▪ De schuifdeur heeft geen kierdichting.  

▪ Westgevel: 

o ½ steens metselwerk met aan de binnenzijde PIR-isolatie afgewerkt met multiplex. Het 

metselwerk is niet relevant voor de geluidemissie van de werkplaats; 

o Stalraam: enkel glas 

o Raam: dubbele beglazing. 

▪ Zuidgevel: 

o Loopdeur: stapeldorpeldeur met dubbele beglazing; 

o Raam: dubbele beglazing 
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o Gevel: damwand buitenzijde – PIR-isolatie – multiplex afwerking binnenzijde; 

o De overkapping en houten delen achter de achtergevel zijn niet opgenomen in het 

rekenmodel.  

▪ Hellend dak met opbouw: 

o Staal dak met 30 mm thermische isolatie 

o Spouw 170 mm gevuld met ca. 50 mm PIR; 

o Binnenzijde afgewerkt met houten delen.  

 

Voor het hellend dak en de achtergevel is, voor de geluidisolatie, een stalen sandwichpaneel met  

40 mm thermische isolatie aangehouden. Vanwege de houten delen en de multiplex afwerking aan 

de binnenzijde is dit een onderschatting van de werkelijke geluidisolatie.   

 

Installaties 

Er zijn geen installaties, zoals een ventilatievoorziening, las/roetafzuiging of koeling, die relevant zijn 

voor de geluidemissie naar de omgeving.  

 

Vervoersbewegingen 

Verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting vinden plaats via de inrit aan de 

Dorpermeienweg. De volgende vervoersbewegingen zijn opgenomen in het onderzoek: 

▪ 1x vrachtwagen  

▪ 4 x bestelbus, hoofdzakelijk de eigen bedrijfsbus (met of zonder aanhanger) en leveringen 

pakketdienst  

▪ 3 x personenauto, van klanten, vertegenwoordigers of incidentele inhuur van personeel.   

 

Overige activiteiten 

Op het terrein van de inrichting, rondom de bedrijfshal, wordt een lpg-heftruck gebruikt. Deze wordt 

ingezet voor het laden en lossen van eigen aanhangers of vrachtwagens.  

 

Representatieve bedrijfssituatie 

In tabel 4.1 zijn de bedrijfsduur en aantallen van de relevante geluidbronnen opgenomen.   

 

Tabel 4.1: geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie 

Omschrijving LWReq
 1) 

[dB(A)] 

LWRmax
1) 

[dB(A)] 

Bedrijfsduur of aantallen 

Dag 

07-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht 

23-07 uur 

103 Vrachtwagen  103 104 1stuks - - 

100/101 Bestelbus (eigen + toelevering) 91 100 3 stuks - - 

102 Personenauto’s  89 100 18 stuks - - 

div Heftruck buitenterrein 100 111 15 min - - 

div Uitstralende gevels en dak, machinale 

houtbewerking: Lbi = 85 dB(A) 
div.2) - 3 uur - - 

1) Kental/bureau-ervaringscijfer.  

2) Bronuitwerking II.7 van de verschillende geveldelen is in bijlage 3 toegevoegd.   

- Niet van toepassing/ geen relevante geluidemissie 
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5 BEOORDELING INDUSTRIELAWAAI 

5.1 BEOORDELING STAP 1 

J. Wigger Bouw & Timmerwerken betreft een inrichting met milieucategorie 2, “aannemersbedrijven 

met werkplaats: b.o.< 1000 m². De woonomgeving van de omliggende bedrijven betreft een rustig 

landelijk gebied. Daarmee bedraagt de VNG-richtafstand 30 meter. In figuur 5.1 is het terrein van 

de inrichting en de richtafstand van 30 meter uitgezet. 

 

Figuur 5.1: richtafstand milieucategorie 2 

 

Uit figuur 5.1 blijkt dat de woning aan de Dorpermeienweg 7 binnen de richtafstand van 30 meter is 

gelegen. Nader akoestisch onderzoek, stap 2, is nodig om de ruimtelijke inpassing te kunnen toetsen. 

Overige woningen liggen buiten de richtafstand. Voor deze woningen is er hiermee voldoende 

ruimtelijke scheiding tussen de realisatie van J. Wigger Bouw & Timmerwerken en de omliggende 

woningen en is de bestemmingswijziging hiermee inpasbaar voor het aspect geluid.  

5.2 TOETSING INDUSTRIELAWAAI, STAP 2 

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform de ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI-

II)’ uit 1999. De geluidsoverdracht naar de omgeving is berekend met een rekenprogramma 

(Geomilieu V2020.2) overeenkomstig model II.8 uit de handleiding.  

 

In dit overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakkingen 

door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, reflectie tegen obstakels, afscherming door obstakels, 

verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en 

absorptie van de bodem. Voor de omgeving van de inrichting is een zachte, absorberende bodem 

met Bf = 1,0 [-] aangehouden. De invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.  
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Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is inzichtelijk gemaakt op gevels van omliggende 

woningen. In de dagperiode wordt de geluidbelasting beoordeeld op de begane grond (1,5 meter). 

Op referentiepunten bedraagt de beoordelingshoogte 5 meter.  

5.2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In tabel 5.1 zijn de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT) ter plaatse van 

maatgevende, omliggende woningen rondom de inrichting en op referentiepunten op 50 meter 

gegeven. In bijlage 4 zijn de volledige rekenresultaten opgenomen. 

 

Tabel 5.1: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), RBS  

Beoordelingspunten  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)] 

dagperiode 

07:00 - 19:00 

avondperiode 

19:00 - 23:00 

nachtperiode 

23:00 – 07:00 

Omliggende woningen    

▪  Dorpermeienweg 1 23 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 3 28 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 2-4-6   27 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 7 36 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 9 20 -- -- 

Referentiepunten    

▪  referentiepunt 50m zuidoost 32 -- -- 

▪  referentiepunt 50m zuidwest 36 -- -- 

▪  referentiepunt 50m noordwest 33 -- -- 

 

Zoals uit tabel 5.1 blijkt, bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van 

omliggende woningen ten hoogste 36 dB(A) in de dagperiode, in de avond- en nachtperiode zijn er 

geen relevante activiteiten. Ter plaatse van referentiepunten op 50 meter bedraagt het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 36 dB(A) in de dagperiode. Hiermee wordt aan 

de ambitiewaarde van 45 dB(A) voldaan en aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit.   

 

In het kader van goede ruimtelijke ordening is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau beoordeeld 

in de tuin van de Dorpermeienweg 7. Het geluidniveau bedraagt ten hoogste 36 dB(A). Hiermee 

wordt aan de ambitiewaarde van 45 dB(A) voldaan.  

5.2.2 Maximaal geluidniveau 

In tabel 5.2 zijn de waarden van het maximaal geluidniveau ter plaatse van ter plaatse van 

maatgevende, omliggende woningen rondom de inrichting en op referentiepunten op 50 meter 

gegeven. In bijlage 5 zijn de volledige resultaten opgenomen. 
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Tabel 5.2: maximaal geluidniveau (LAmax), RBS  

Beoordelingspunten  Maximaal geluidniveau [dB(A)] 

dagperiode 

07:00 - 19:00 

avondperiode 

19:00 - 23:00 

nachtperiode 

23:00 – 07:00 

Omliggende woningen    

▪  Dorpermeienweg 1 52 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 3 55 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 2-4-6   56 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 7 69 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 9 51 -- -- 

Referentiepunten    

▪  referentiepunt 50m zuidoost 66 -- -- 

▪  referentiepunt 50m zuidwest 66 -- -- 

▪  referentiepunt 50m noordwest 62 -- -- 

 

Het maximaal (piek)geluidniveau bedraagt ten hoogste 69 dB(A) in de dagperiode, in de avond- en 

nachtperiode zijn er geen activiteiten, ter plaatse van omliggende woningen. Op referentiepunten 

bedraagt het maximaal geluidniveau ten hoogste 66 dB(A) in de dagperiode. Het maximaal 

geluidniveau is hoger dan de gestelde richtwaarde maar voldoet aan de algemeen geaccepteerde 

bovengrens, de norm van het Activiteitenbesluit. 

 

In het kader van goede ruimtelijke ordening is het maximaal (piek)geluidniveau beoordeeld in de tuin 

van de Dorpermeienweg 7. Het maximaal geluidniveau bedraagt ten hoogste 70 dB(A) ten 

noordwesten van de woning. Achter, ten noordoosten, van de woning bedraagt het maximaal 

geluidniveau 47 dB(A). In de tuin van de Dorpermeienweg 7 wordt aan de ambitiewaarde van  

55 dB(A) voldaan.  

 

Maatgevend voor het maximaal geluidniveau zijn piekgeluiden vanwege het komen en gaan van 

vrachtwagens. Dit zijn piekgeluiden die behoren tot laad- en losactiviteiten en zijn conform het 

Activiteitenbesluit uitgesloten voor beoordeling. Deze piekgeluiden zijn in het kader van goede 

ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt.  

 

De geluidbelasting vanwege piekgeluiden van vrachtwagens is niet verder te beheersen. J. Wigger 

Bouw & Timmerwerken maakt aan chauffeurs kenbaar dat rustig gereden moet worden om 

piekgeluiden zoveel mogelijk te beheersen. J. Wigger Bouw & Timmerwerken heeft verder geen 

invloed om de bron verder te beheersen omdat het vrachtwagens van derden betreffen. Het 

plaatsen van een geluidscherm is niet mogelijk, het maximaal geluidniveau wordt veroorzaakt op het 

moment dat de vrachtwagen de inrichting verlaat.   

 

Omdat het bepaalde maximaal geluidniveau voldoet aan de algemeen geaccepteerde waarde, de 

norm van het Activiteitenbesluit, omdat een vrachtwagen niet vaker dan één keer per dag komt en 

omdat voldaan wordt aan het Activiteitenbesluit, leiden de bepaalde waarden voor het maximaal 

geluidniveau niet tot een onacceptabel woon- en leefklimaat. 
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5.2.3 Indirecte hinder 

De indirecte hinder wordt veroorzaakt door verkeer dat ten behoeve van de inrichting op de 

openbare weg rijdt. Dit betreffen de vervoersbewegingen van vrachtwagens, personenauto’s en 

bestelbussen op de Dorpermeienweg. De indirecte hinder wordt beoordeeld tot het is opgenomen in 

het heersende verkeersbeeld, tot het de toegestane rijsnelheid (60 km/u) of de eerstvolgende 

kruising heeft bereikt. Verkeer van een naar de inrichting komt en gaat hoofdzakelijk via de 

Nordhornsestraat (N342). De equivalente geluidbelasting vanwege het verkeer op de 

Dorpermeienweg in westelijke richting is derhalve tot aan de Schotbroekweg beoordeeld. In tabel 

5.3 is de geluidbelasting op maatgevende beoordelingspunten opgenomen.  

 

Tabel 5.3: equivalent geluidniveau (LAeq) indirecte hinder.   

Beoordelingspunten  Equivalente geluidbelasting [dB(A)] 

dagperiode 

07:00 - 19:00 

avondperiode 

19:00 - 23:00 

nachtperiode 

23:00 – 07:00 

▪  Dorpermeienweg 1 39 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 3 42 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 2-4-6   41 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 7 33 -- -- 

▪  Dorpermeienweg 9 6 -- -- 

 

Zoals uit tabel 5.3 blijkt dat de geluidbelasting vanwege indirecte hinder ten hoogste 42 dB(A) 

bedraagt in de dagperiode, in de avond- en nachtperiode zijn er geen vervoersbewegingen van en 

naar de inrichting. Met deze waarde wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) conform de 

Circulaire indirecte hinder.  
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6 CONCLUSIE  

In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is voor de bedrijfslocatie van J. Wigger Bouw 

& Timmerwerken aan de Dorpermeienweg 8 te Denekamp een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een wijziging van het bestemmingsplan en een melding 

Activiteitenbesluit om de bedrijfsactiviteiten van J. Wigger Bouw & Timmerwerken op deze locatie 

mogelijk te maken.   

 

Op basis van onderhavig onderzoek kan het volgende geconcludeerd worden: 

▪ Het bedrijf J. Wigger Bouw & Timmerwerken betreft een inrichting met milieucategorie 2. Binnen 

de richtafstand voor deze bedrijvigheid is één woning, aan de Dorpermeienweg, gelegen. Voor 

de ruimtelijke inpassing is vanwege deze woning nader akoestisch onderzoek nodig. Voor 

overige omliggende woningen in de inrichting ruimtelijk inpasbaar in de woonomgeving.   

 

▪ Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting bedraagt ten hoogste  

36 dB(A) in de dagperiode, in de avond- en nachtperiode zijn er geen activiteiten, ter plaatse 

van omliggende woningen en referentiepunten. Met deze waarde wordt aan de ambitiewaarde 

van het gemeentelijk beleid en aan de normen van het Activiteitenbesluit voldaan.  

 

▪ Het maximaal geluidniveau vanwege de inrichting bedraagt ten hoogste 69 dB(A) in de 

dagperiode, in de avond- en nachtperiode zijn er geen activiteiten, ter plaatse van omliggende 

woningen en referentiepunten. Met deze waarde wordt de richtwaarde overschreden maar er 

wordt voldaan aan normen van het Activiteitenbesluit voldaan. Bron- en overdachtsmaatregelen 

kunnen niet getroffen worden. Omdat voldaan wordt aan het Activiteitenbesluit is er, in het 

kader van goede ruimtelijke ordening, tevens sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat.  

 

▪ De verkeersaantrekkende werking van J. Wigger Bouw & Timmerwerken voldoet aan de 

richtwaarde van 50 dB(A) conform de Circulaire inzake indirecte hinder.  

 

Op basis van het voorliggende onderzoek blijkt dat J. Wigger Bouw & Timmerwerken in het kader 

van goede ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit voldoet aan de daarvoor gestelde 

richtwaarden en geluidnormen.  
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Bijlage 1:   Situatie 
  







a= Bestaande woning
b= Bestaande bijgebouwen bij de woning
c= Bestaande bijgebouwen t.b.v. het aannemersbedrijf
d= Weiland t.b.v. hobbyvee met een afrastering van natuurlijke materialen, toegang
van het erf naar het weiland geschiet voornamelijk via houten landhekken
e= Bestaande beukenhaag
f= Tuin bestaande uit een boomgaard gedeeltelijk omzoomd door een natuurlijk
hekwerk, gebiedseigen beplanting en vaste planten. Bij nieuwe aanplant bestaat de
voorkeur om gebiedsvreemde grote heesters te voorkomen (coniferen, laurierkers)
gebiedseigen of passende beplanting als hortensia, rhododendron, vaste planten in de
tuin aan te brengen.
g= Bestaande eiken (Quercus robur)

Landschap op locatie

Dorpermeienweg 8

Familie Wigger

Dorpermeienweg 8

7591 NK Denekamp

20AF035

Versie 1.0

30-06-2020

Concept

A.Veenendaal

-

A3

1:500

Het plangebied ligt tussen de voormalige dorpsche hooimaten (later de Dorper Meien, de
met groen versierde hooilanden) en het Almelo-Nordhorn kanaal, een gebied welke
gekenmerkt wordt als heideontginning gelegen tussen de nattere gronden richting het
zuidoosten (matenlandschap bij de Sombeek) en de drogere en hogere gronden richting
het noordwesten van het essen- en kampenlandschap rond Denekamp en
Noord-Deurningen. Deze heidegronden waren oorspronkelijk functioneel verbonden met
het essen- en oude hoevenlandschap. Op deze gronden werd geweid en werden de
plaggen gestoken voor in de stal. De in de stal bemeste plaggen dienden als
structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Na de uitvinding
van kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur
gebracht. Aanvankelijk werden de gronden individueel, door ‘keuterboertjes’, in cultuur
gebracht, pas later werd de ontginning planmatig en grootschalig aangepakt (tot in de
jaren 60 van de 20e eeuw).Er ontstond een rationeel boerenland met de lange rechte
wegen in een schaakbordachtige structuur, de regelmatige, grote landbouwkavels en de
regelmatige verspreide boerderijen. De erven werden gerangschikt en ingericht naar de
bedrijfsvoering en eigen inzicht van de boer. De omgeving van de planlocatie is dan ook
een gebruikslandschap. Het is een grootschalig landschap gericht op de landbouw met
over het algemeen weinig perceelrandbegroeiingen. De dragende structuur in dit
landschap wordt gevormd door het landschappelijk raamwerken van lanen (wegen),
bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige ontginningsstructuren accentueren.

Het erf aan de Dorpermeienweg is halverweg de 20ste eeuw ontstaan in het voor het
landschap kenmerkende blokverkavelingspatroon. Het erf kent de gebruikelijke haakse
ligging op de weg en de opstelling van een erf in een ontginningslandschap waarbij de
woning aan de voorzijde van het erf  en de verder opstallen achter op het erf gesitueerd
zijn. Het betreft een jong erf welke nabij de weg is gesitueerd zoals kenmerkend is voor
erven in jonge ontginningen met de blokverkavelingsstructuur. De hoofdinrit geeft toegang
tot het erf waarbij de verharding  logischerwijs te midden ligt van de bebouwing. Op het erf
zijn enkele robuuste groenelementen aanwezig welke behouden dienen te worden (eiken,
beukenhaag en boomgaard). Het erf heeft reeds een esthetisch positieve ontwikkeling
ondergaan waarbij de bestaande woning is vervangen en de bestaande  schuren
duurzaam zijn opgeknapt. Het toevoegen van beplanting buiten het voormalige boerenerf
zou afbraak doen aan de openheid in het landschap. De toegevoegde schuren zijn in de
lineaire structuur van het erf gebouwd, zijn ondergeschikt aan de bestaande schuren en
doen daarom geen afbreuk aan het landschap. De schuren mogen gezien worden in dit
gebruikslandschap. Rondom het plangebied liggen gronden in agrarisch gebruik.
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Bijlage 2:  VNG-richtafstanden 
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Bijlage 3:  Invoergegevens  













Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Omschr. Hoogte Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

       1828    26,09 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1829 woonfunctie    28,92 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1830 woonfunctie    29,62 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1831 woonfunctie    29,83 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1832 woonfunctie    29,59 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1833 woonfunctie    28,59 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1834 woonfunctie    29,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1835 woonfunctie    29,86 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1836    27,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1837 woonfunctie    29,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1838    27,41 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1839    29,74 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1840    25,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1841 bijeenkomstfunctie,onderwijsfunctie,woonfunct    29,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1842    33,43 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1843    33,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1844 kantoorfunctie,woonfunctie    28,89 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1845    26,95 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1846 woonfunctie    28,67 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1847 woonfunctie    29,35 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1848    28,28 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1849    27,77 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1850    27,75 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1851    27,85 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1852    28,36 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1853    29,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Omschr. Hoogte Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

       1854    27,78 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1855    25,62 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1856    25,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1857    26,70 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1858    27,63 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1859 overige gebruiksfunctie    29,23 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1860 woonfunctie    30,07 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1861    26,70 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1862 woonfunctie    28,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1863    26,54 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1864    27,57 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1865 woonfunctie    28,31 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1866    31,08 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1867    29,29 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1868    26,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1869    30,12 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1870    28,42 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1871    28,54 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1872    28,10 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1873    26,60 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1874    30,70 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1875    26,41 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1876    25,21 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1877    27,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1878    25,52 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1879    28,36 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Omschr. Hoogte Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

       1880    29,82 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1881    30,85 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1882    30,70 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1883 woonfunctie    29,94 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1884    27,40 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1885 industriefunctie,woonfunctie    29,53 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1886 woonfunctie    29,87 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1887    28,07 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1888    31,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1889 woonfunctie    28,91 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1890 industriefunctie    28,94 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1891 woonfunctie    28,99 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1892 woonfunctie    29,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1893 woonfunctie    29,10 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1894 woonfunctie    28,36 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1895    26,68 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1896 industriefunctie    28,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1897 woonfunctie    29,39 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1898 woonfunctie    30,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1899 woonfunctie    29,61 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1900    27,71 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1901    27,21 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1902 woonfunctie    30,23 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1903 woonfunctie    29,86 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1904 industriefunctie,kantoorfunctie,winkelfunctie    30,33 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1905 industriefunctie,woonfunctie    30,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Omschr. Hoogte Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

       1906    27,97 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1907    27,16 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1908 industriefunctie,woonfunctie    30,55 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1909    26,04 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1910    26,63 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1911    27,21 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1912 industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie    28,74 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1913 woonfunctie    29,09 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1914 woonfunctie    29,41 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1915    28,01 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1916 woonfunctie    28,93 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1917    26,62 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1918 industriefunctie,woonfunctie    29,55 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1919    28,09 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1920 woonfunctie    30,70 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1921 industriefunctie    29,14 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1922    28,63 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1923    28,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1924    29,74 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1925 industriefunctie,kantoorfunctie    29,46 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1926    28,89 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1927    28,15 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1928 industriefunctie    26,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1929 woonfunctie    30,81 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1930 industriefunctie    29,24 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1931 kantoorfunctie    29,62 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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       1932 woonfunctie    29,27 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1933 industriefunctie    30,58 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1934    28,41 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1935    30,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1936    28,71 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1937    29,28 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1938 woonfunctie    28,89 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1939 industriefunctie,kantoorfunctie    29,26 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1940 woonfunctie    29,31 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1941 woonfunctie    29,32 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1942 industriefunctie    30,44 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1943    27,19 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1944    29,89 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1945 woonfunctie    26,72 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1946 industriefunctie    26,92 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1947 woonfunctie    29,66 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1948 bijeenkomstfunctie    28,56 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1949 industriefunctie,kantoorfunctie    30,62 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1950    26,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1951    26,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1952    26,83 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1953    26,05 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1954    27,73 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1955    27,44 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1956    27,73 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1957    29,02 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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       1958    25,44 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1959    26,47 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1960    29,13 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1961    34,78 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1962    28,52 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1963    32,77 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1964    27,81 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1965    30,55 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1966    29,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1967    29,59 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1968    27,89 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1969    28,70 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1970 woonfunctie    29,92 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1971    27,48 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1972    26,36 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1973 woonfunctie    29,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1974 woonfunctie    29,20 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1975    26,82 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1976    30,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1977    27,04 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1978    26,63 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1979    29,92 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1980    29,21 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1981 woonfunctie    29,97 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1982    27,83 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1983 woonfunctie    28,37 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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       1984 woonfunctie    29,22 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1985    26,81 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1986    26,57 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1987    29,67 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1988    30,50 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1989    26,26 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1990 kantoorfunctie    27,71 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1991    24,88 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1992    25,11 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1993    26,94 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1994    23,93 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1995 woonfunctie    29,96 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1996    27,05 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1997 industriefunctie,winkelfunctie    29,51 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       1998 woonfunctie    29,02 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1999 overige gebruiksfunctie    28,16 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2000 woonfunctie    29,72 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2001    28,53 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2002 industriefunctie    28,04 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2003 industriefunctie,woonfunctie    29,87 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2004    28,35 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2005    26,13 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2006 industriefunctie    26,30 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2007 industriefunctie    32,18 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2008    32,33 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2009 industriefunctie    26,61 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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       2010 industriefunctie    28,58 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2011 woonfunctie    28,68 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2012    28,07 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2013 woonfunctie    28,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2014 industriefunctie    30,59 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2015 industriefunctie    30,41 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2016 industriefunctie,woonfunctie    27,10 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2017 industriefunctie    26,99 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2018    28,34 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2019 industriefunctie    28,99 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2020    30,29 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2021    28,03 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2022 overige gebruiksfunctie    27,16 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2023 industriefunctie    31,61 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2024 woonfunctie    27,25 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2025    28,13 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2026    27,49 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2027    28,26 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       2028    31,17 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
       3051    27,60 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       3053    29,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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          1 aan.1030 BTR-landbouw           690,01         26667,28 1,00
          2 aan.1613 BTR-landbouw           528,62          7807,35 1,00
          3 aan.33030 BTR-landbouw           570,68         19900,07 1,00
          4 aan.51300 BTR-landbouw           979,61         38573,96 1,00
          5 aan.64289 BTR-landbouw           487,06         13702,62 1,00

          6 aan.95568 BTR-landbouw           943,68         25334,80 1,00
          7 aan.103410 BTR-landbouw           492,14         11342,82 1,00
          8 aan.103537 BTR-landbouw          1347,18         41933,60 1,00
          9 aan.110424 BTR-landbouw           915,36         26432,78 1,00
         10 aan.116271 BTR-landbouw          1086,36         52161,22 1,00

         11 aan.117420 BTR-landbouw          2947,98        122692,47 1,00
         12 aan.117578 BTR-landbouw          2536,04        149968,61 1,00
         13 aan.118704 BTR-landbouw          1494,97         86473,04 1,00
         14 aan.152658 BTR-landbouw          1484,71        126695,58 1,00
         15 aan.165049 BTR-landbouw           493,47         13857,95 1,00

         16 aan.166942 BTR-landbouw           892,33         38904,02 1,00
         17 aan.169747 BTR-landbouw          2096,21         73670,76 1,00
         18 aan.173648 BTR-landbouw           760,89         31711,72 1,00
         19 aan.188419 BTR-landbouw          1658,72         79215,12 1,00
         20 aan.223312 BTR-landbouw           570,12         18672,61 1,00

         21 aan.236501 BTR-landbouw           618,54         18219,34 1,00
         22 aan.240617 BTR-landbouw          1407,66         74872,96 1,00
         23 aan.245361 BTR-landbouw          2534,00         83384,76 1,00
         24 aan.260895 BTR-landbouw           328,85          6281,12 1,00
         25 aan.262536 BTR-landbouw           779,72         36894,90 1,00

         26 aan.310312 BTR-landbouw           391,97          7753,13 1,00
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         27 aan.312216 BTR-landbouw          1801,90        106323,81 1,00
         28 aan.334205 BTR-landbouw           526,48         10950,94 1,00
         29 aan.346909 BTR-landbouw          1046,81         49309,50 1,00
         30 aan.371760 BTR-landbouw           770,28         26978,13 1,00
         31 aan.388506 BTR-landbouw           526,42         13275,20 1,00

         32 aan.439112 BTR-landbouw           704,26         12538,62 1,00
         33 aan.442614 BTR-landbouw          1182,16         32785,61 1,00
         34 aan.444909 BTR-landbouw           981,59         46863,78 1,00
         35 aan.451111 BTR-landbouw           416,85         10361,03 1,00
         36 aan.457765 BTR-landbouw           322,07          6552,86 1,00

         37 aan.471276 BTR-landbouw          1533,79         70597,72 1,00
         38 aan.476268 BTR-landbouw          1982,82         77111,12 1,00
         39 aan.481840 BTR-landbouw          2004,65         71243,91 1,00
         40 aan.484673 BTR-landbouw          1974,49         80678,86 1,00

       2029 NL.IMGeo           248,16           300,06 0,00

       2030 NL.IMGeo            26,44            25,54 0,00
       2031 NL.IMGeo            60,99           105,90 0,00
       2032 NL.IMGeo            36,96            41,82 0,00
       2033 NL.IMGeo           833,95           781,35 0,00
       2034 NL.IMGeo           954,26          1236,31 0,00

       2035 NL.IMGeo           141,78           150,82 0,00
       2036 NL.IMGeo           103,89           153,28 0,00
       2037 NL.IMGeo           266,34           375,98 0,00
       2040 NL.IMGeo           965,92          1245,81 0,00
       2042 NL.IMGeo            45,97            39,17 0,00

       2043 NL.IMGeo           278,07           336,44 0,00
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       2044 NL.IMGeo           132,77           181,45 0,00
       2045 NL.IMGeo           190,00           208,51 0,00
       2046 NL.IMGeo            44,43            38,75 0,00
       2047 NL.IMGeo           128,27            77,72 0,00
       2048 NL.IMGeo            98,30            63,66 0,00

       2049 NL.IMGeo           153,89           228,52 0,00
       2050 NL.IMGeo           238,43           139,83 0,00
       2051 NL.IMGeo           675,94           644,27 0,00
       2052 NL.IMGeo           189,09           145,84 0,00
       2053 NL.IMGeo            51,74            46,32 0,00

       2054 NL.IMGeo           258,92           393,40 0,00
       2055 NL.IMGeo           258,92           393,39 0,00
       2056 NL.IMGeo            33,39            69,89 0,00
       2057 NL.IMGeo           277,59           337,87 0,00
       2058 NL.IMGeo           217,57           190,58 0,00

       2059 NL.IMGeo           353,96           301,24 0,00
       2060 NL.IMGeo           301,56           388,81 0,00
       2061 NL.IMGeo           236,33           187,57 0,00
       2062 NL.IMGeo           184,80           202,40 0,00
       2063 NL.IMGeo           234,79           184,30 0,00

       2064 NL.IMGeo           297,20           125,90 0,00
       2065 NL.IMGeo           234,79           184,30 0,00
       2066 NL.IMGeo           184,80           202,40 0,00
       2067 NL.IMGeo           433,98           419,39 0,00
       2068 NL.IMGeo          2263,42         27905,38 0,00

       2069 NL.IMGeo            22,30            15,25 0,00
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       2070 NL.IMGeo            58,59            54,04 0,00
       2071 NL.IMGeo           243,19           162,51 0,00
       2072 NL.IMGeo           298,51           364,93 0,00
       2073 NL.IMGeo           749,57           671,97 0,00
       2074 NL.IMGeo            84,85            64,91 0,00

       2075 NL.IMGeo           288,52           316,99 0,00
       2076 NL.IMGeo           103,57            68,57 0,00
       2077 NL.IMGeo           273,17           322,80 0,00
       2078 NL.IMGeo           113,59           145,52 0,00
       2079 NL.IMGeo           160,17           107,26 0,00

       2080 NL.IMGeo           367,36           355,42 0,00
       2081 NL.IMGeo           153,89           228,52 0,00
       2082 NL.IMGeo          2257,28         27803,57 0,00
       2083 NL.IMGeo           987,65         11486,36 0,00
       2084 NL.IMGeo            22,30            15,25 0,00

       2085 NL.IMGeo           243,19           162,51 0,00
       2086 NL.IMGeo           749,57           671,97 0,00
       2087 NL.IMGeo            84,85            64,91 0,00
       2088 NL.IMGeo           103,57            68,56 0,00
       2089 NL.IMGeo           273,17           322,80 0,00

       2090 NL.IMGeo           160,17           107,26 0,00
       2091 NL.IMGeo           427,75           391,12 0,00
       2092 NL.IMGeo           308,08           315,65 0,00
       2093 NL.IMGeo           277,23           337,31 0,00
       2094 NL.IMGeo           661,24           606,77 0,00

       2095 NL.IMGeo           660,59           503,85 0,00
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bijlage 321.141
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Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2096 NL.IMGeo           634,55          1047,31 0,00
       2097 NL.IMGeo           634,38           981,17 0,00
       2098 NL.IMGeo           505,47           471,71 0,00
       2099 NL.IMGeo           505,46           459,92 0,00
       2100 NL.IMGeo            74,31            69,28 0,00

       2101 NL.IMGeo            74,09            59,31 0,00
       2102 NL.IMGeo          1292,56          1675,66 0,00
       2103 NL.IMGeo          1291,87          1352,21 0,00
       2104 NL.IMGeo           176,22           154,32 0,00
       2105 NL.IMGeo            31,94            23,38 0,00

       2106 NL.IMGeo          2311,91          2781,00 0,00
       2107 NL.IMGeo           644,21           634,36 0,00
       2108 NL.IMGeo           243,93           184,66 0,00
       2109 NL.IMGeo           225,75           221,22 0,00
       2110 NL.IMGeo           437,53          3791,43 0,00

       2111 NL.IMGeo           437,52          3720,04 0,00
       2112 NL.IMGeo          1570,64          2406,01 0,00
       2113 NL.IMGeo          1001,22          1644,79 0,00
       2114 NL.IMGeo           998,86          1480,45 0,00
       2117 NL.IMGeo            14,04             5,46 0,00

       2118 NL.IMGeo            13,58             5,26 0,00
       2119 NL.IMGeo           723,20           361,77 0,00
       2120 NL.IMGeo            13,84             5,37 0,00
       2121 NL.IMGeo            14,25             5,56 0,00
       2122 NL.IMGeo            14,05             5,47 0,00

       2123 NL.IMGeo           515,46           247,53 0,00
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Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2124 NL.IMGeo           189,59           104,33 0,00
       2125 NL.IMGeo             6,26             2,57 0,00
       2126 NL.IMGeo           155,67           130,03 0,00
       2127 NL.IMGeo             4,89             1,67 0,00
       2128 NL.IMGeo           214,37           303,61 0,00

       2129 NL.IMGeo           369,77           453,06 0,00
       2130 NL.IMGeo            13,67             9,82 0,00
       2131 NL.IMGeo           243,24           208,79 0,00
       2132 NL.IMGeo            67,02            65,65 0,00
       2133 NL.IMGeo            51,62            48,49 0,00

       2134 NL.IMGeo           342,81           264,22 0,00
       2135 NL.IMGeo            75,20            91,71 0,00
       2136 NL.IMGeo           395,25           507,83 0,00
       2137 NL.IMGeo           956,56          1401,44 0,00
       2138 NL.IMGeo            15,03            11,89 0,00

       2139 NL.IMGeo            39,32            44,74 0,00
       2140 NL.IMGeo            53,50           180,88 0,00
       2141 NL.IMGeo           543,35           802,76 0,00
       2142 NL.IMGeo           224,58           237,53 0,00
       2143 NL.IMGeo            30,86            32,46 0,00

       2144 NL.IMGeo           227,59           158,91 0,00
       2145 NL.IMGeo           588,73           341,54 0,00
       2146 NL.IMGeo           177,11           173,24 0,00
       2147 NL.IMGeo            32,33            74,36 0,00
       2148 NL.IMGeo           206,68           317,48 0,00

       2149 NL.IMGeo            28,97            24,11 0,00
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ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2150 NL.IMGeo           306,49           563,14 0,00
       2151 NL.IMGeo           453,56           630,93 0,00
       2152 NL.IMGeo           707,00           938,07 0,00
       2153 NL.IMGeo            79,28           367,12 0,00
       2154 NL.IMGeo            76,11            77,29 0,00

       2155 NL.IMGeo           170,69           177,89 0,00
       2156 NL.IMGeo            78,04           116,71 0,00
       2157 NL.IMGeo           170,70           217,11 0,00
       2158 NL.IMGeo           214,06           255,91 0,00
       2159 NL.IMGeo           218,19           226,86 0,00

       2160 NL.IMGeo           235,74           269,97 0,00
       2161 NL.IMGeo           118,76            98,19 0,00
       2162 NL.IMGeo            93,33           126,26 0,00
       2163 NL.IMGeo            92,40           105,81 0,00
       2164 NL.IMGeo            38,05            29,86 0,00

       2165 NL.IMGeo           111,29            90,82 0,00
       2166 NL.IMGeo           219,52           167,59 0,00
       2167 NL.IMGeo           186,73           330,60 0,00
       2168 NL.IMGeo           101,19           147,21 0,00
       2169 NL.IMGeo           217,40           219,22 0,00

       2170 NL.IMGeo           409,01           297,90 0,00
       2171 NL.IMGeo           103,10           111,09 0,00
       2172 NL.IMGeo           243,66           111,89 0,00
       2173 NL.IMGeo           264,47           251,81 0,00
       2174 NL.IMGeo            37,51            32,08 0,00

       2175 NL.IMGeo           316,37           224,05 0,00
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ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2176 NL.IMGeo           126,35           157,13 0,00
       2177 NL.IMGeo           118,93           100,94 0,00
       2178 NL.IMGeo            71,79            64,87 0,00
       2179 NL.IMGeo            35,49            35,42 0,00
       2180 NL.IMGeo            34,46            29,42 0,00

       2181 NL.IMGeo           168,74           132,74 0,00
       2182 NL.IMGeo           110,72           100,44 0,00
       2183 NL.IMGeo            33,78            14,09 0,00
       2184 NL.IMGeo            54,94            67,40 0,00
       2185 NL.IMGeo            61,18            55,80 0,00

       2186 NL.IMGeo           199,81           218,75 0,00
       2187 NL.IMGeo            96,97            69,22 0,00
       2188 NL.IMGeo           418,71           423,95 0,00
       2189 NL.IMGeo           326,95           590,12 0,00
       2190 NL.IMGeo            17,01            10,71 0,00

       2191 NL.IMGeo            46,12            40,86 0,00
       2192 NL.IMGeo            41,83            31,04 0,00
       2193 NL.IMGeo           109,49           148,94 0,00
       2194 NL.IMGeo            61,14            54,03 0,00
       2195 NL.IMGeo            42,45            23,29 0,00

       2196 NL.IMGeo            64,48            76,70 0,00
       2197 NL.IMGeo           112,10           109,40 0,00
       2198 NL.IMGeo            90,66            53,51 0,00
       2199 NL.IMGeo            38,20            53,72 0,00
       2200 NL.IMGeo           111,13           141,09 0,00

       2201 NL.IMGeo           393,71           319,20 0,00
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       2202 NL.IMGeo            39,64            61,35 0,00
       2203 NL.IMGeo           119,19            71,00 0,00
       2204 NL.IMGeo            12,02             6,69 0,00
       2205 NL.IMGeo            82,99            38,59 0,00
       2206 NL.IMGeo            22,08            20,28 0,00

       2207 NL.IMGeo             5,47             0,62 0,00
       2208 NL.IMGeo           357,29          2693,74 0,00
       2209 NL.IMGeo            58,78            60,20 0,00
       2210 NL.IMGeo           163,38           108,45 0,00
       2211 NL.IMGeo            98,34            61,64 0,00

       2212 NL.IMGeo            28,93             3,69 0,00
       2213 NL.IMGeo            11,97             6,56 0,00
       2214 NL.IMGeo           394,02           401,65 0,00
       2215 NL.IMGeo            16,17            10,46 0,00
       2216 NL.IMGeo            35,45            39,11 0,00

       2217 NL.IMGeo            35,43            39,03 0,00
       2218 NL.IMGeo            14,92             9,27 0,00
       2219 NL.IMGeo           140,74           152,22 0,00
       2220 NL.IMGeo            81,78           347,54 0,00
       2221 NL.IMGeo            57,40            57,70 0,00

       2222 NL.IMGeo           249,99           265,58 0,00
       2223 NL.IMGeo            29,31            36,14 0,00
       2224 NL.IMGeo           253,10           207,88 0,00
       2225 NL.IMGeo           434,29          3615,48 0,00
       2226 NL.IMGeo            45,63            47,43 0,00

       2227 NL.IMGeo             5,43             0,61 0,00
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ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2228 NL.IMGeo            77,20            82,14 0,00
       2229 NL.IMGeo           164,84            49,04 0,00
       2230 NL.IMGeo            65,52            78,52 0,00
       2231 NL.IMGeo            28,85             3,73 0,00
       2232 NL.IMGeo           120,46            74,48 0,00

       2233 NL.IMGeo           436,58          3715,81 0,00
       2234 NL.IMGeo             7,65             3,64 0,00
       2235 NL.IMGeo            10,54             6,97 0,00
       2236 NL.IMGeo           621,10           653,48 0,00
       2237 NL.IMGeo           218,50           289,16 0,00

       2238 NL.IMGeo           236,24           410,24 0,00
       2239 NL.IMGeo           182,44           139,18 0,00
       2240 NL.IMGeo           172,55           210,81 0,00
       2241 NL.IMGeo           196,90           177,33 0,00
       2242 NL.IMGeo           168,47           128,80 0,00

       2243 NL.IMGeo           101,14            63,76 0,00
       2244 NL.IMGeo            62,93            42,54 0,00
       2245 NL.IMGeo            14,77            11,28 0,00
       2246 NL.IMGeo           723,61           761,72 0,00
       2247 NL.IMGeo           148,65            66,47 0,00

       2248 NL.IMGeo            95,71            69,35 0,00
       2249 NL.IMGeo            64,15            80,69 0,00
       2250 NL.IMGeo           170,50           129,66 0,00
       2251 NL.IMGeo           131,22           224,93 0,00
       2252 NL.IMGeo           344,60           175,31 0,00

       2253 NL.IMGeo           270,31           323,67 0,00
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ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2254 NL.IMGeo            64,78            48,31 0,00
       2255 NL.IMGeo           174,16           221,69 0,00
       2256 NL.IMGeo           288,55           203,24 0,00
       2257 NL.IMGeo           158,49           111,42 0,00
       2258 NL.IMGeo            20,27            17,40 0,00

       2259 NL.IMGeo           556,88          6667,47 0,00
       2260 NL.IMGeo           479,36           289,88 0,00
       2261 NL.IMGeo           151,08           148,34 0,00
       2262 NL.IMGeo           274,62           196,77 0,00
       2263 NL.IMGeo           338,48           353,04 0,00

       2264 NL.IMGeo            13,08             9,29 0,00
       2265 NL.IMGeo           479,36           289,88 0,00
       2266 NL.IMGeo            18,77            15,97 0,00
       2267 NL.IMGeo            87,38           455,82 0,00
       2268 NL.IMGeo           438,52          3902,50 0,00

       2269 NL.IMGeo            90,24           486,43 0,00
       2270 NL.IMGeo           263,01          2203,30 0,00
       2280 NL.IMGeo            98,41           547,93 0,00
       2281 NL.IMGeo            49,25            50,66 0,00
       2292 NL.IMGeo           101,14            63,76 0,00

       2293 NL.IMGeo           101,44           657,27 0,00
       2294 NL.IMGeo            41,33           108,42 0,00
       2295 NL.IMGeo            50,68           155,52 0,00
       2300 NL.IMGeo           488,86          3276,13 0,00
       2311 NL.IMGeo           157,43           135,34 0,00

       2312 NL.IMGeo           254,51           464,97 0,00
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       2313 NL.IMGeo           101,14            63,76 0,00
       2314 NL.IMGeo           488,86          3276,13 0,00
       2315 NL.IMGeo            62,15            94,65 0,00
       2316 NL.IMGeo           230,96            57,49 0,00
       2317 NL.IMGeo           309,43           411,01 0,00

       2318 NL.IMGeo            96,97            69,22 0,00
       2319 NL.IMGeo           422,23           426,95 0,00
       2321 NL.IMGeo           234,01            81,93 0,00
       2322 NL.IMGeo           369,29           451,55 0,00
       2323 NL.IMGeo             6,26             2,57 0,00

       2324 NL.IMGeo            13,67             9,82 0,00
       2325 NL.IMGeo           157,43           135,34 0,00
       2326 NL.IMGeo           316,37           224,05 0,00
       2327 NL.IMGeo           395,25           507,82 0,00
       2328 NL.IMGeo           372,80           439,12 0,00

       2329 NL.IMGeo            15,03            11,89 0,00
       2330 NL.IMGeo           345,22           174,67 0,00
       2331 NL.IMGeo           270,31           323,67 0,00
       2332 NL.IMGeo            10,54             6,97 0,00
       2333 NL.IMGeo            25,16            25,22 0,00

       2334 NL.IMGeo           218,50           289,16 0,00
       2335 NL.IMGeo           236,24           410,24 0,00
       2336 NL.IMGeo           255,05           428,33 0,00
       2337 NL.IMGeo           588,73           341,53 0,00
       2338 NL.IMGeo            19,90            20,62 0,00

       2339 NL.IMGeo           274,62           196,76 0,00
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ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2340 NL.IMGeo           276,89          2699,99 0,00
       2341 NL.IMGeo           479,36           289,88 0,00
       2342 NL.IMGeo           306,49           563,14 0,00
       2343 NL.IMGeo           707,00           938,07 0,00
       2344 NL.IMGeo           338,48           353,04 0,00

       2345 NL.IMGeo             4,89             1,67 0,00
       2346 NL.IMGeo           170,70           217,11 0,00
       2347 NL.IMGeo           214,37           303,61 0,00
       2348 NL.IMGeo            13,07             9,29 0,00
       2349 NL.IMGeo           320,96          3500,30 0,00

       2350 NL.IMGeo            32,63            19,81 0,00
       2351 NL.IMGeo           157,30           189,53 0,00
       2352 NL.IMGeo             4,20             0,66 0,00
       2353 NL.IMGeo             7,76             1,66 0,00
       2354 NL.IMGeo           599,30           623,34 0,00

       2355 NL.IMGeo             3,37             0,66 0,00
       2356 NL.IMGeo             3,86             0,85 0,00
       2357 NL.IMGeo           781,18          9434,96 0,00
       2358 NL.IMGeo            31,14            24,23 0,00
       2359 NL.IMGeo           265,14          2844,22 0,00

       2360 NL.IMGeo            33,58            20,59 0,00
       2361 NL.IMGeo            33,56            41,35 0,00
       2362 NL.IMGeo            17,72            20,12 0,00
       2363 NL.IMGeo           139,77           237,40 0,00
       2364 NL.IMGeo             4,30             0,72 0,00

       2365 NL.IMGeo           444,11           695,90 0,00
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       2366 NL.IMGeo             6,58             1,64 0,00
       2367 NL.IMGeo            10,08             6,55 0,00
       2368 NL.IMGeo           217,40           219,22 0,00
       2369 NL.IMGeo           275,02          2701,55 0,00
       2370 NL.IMGeo           455,84           693,74 0,00

       2371 NL.IMGeo           455,84           693,75 0,00
       2372 NL.IMGeo           224,58           237,53 0,00
       2373 NL.IMGeo           228,89           281,27 0,00
       2374 NL.IMGeo           104,88            88,87 0,00
       2375 NL.IMGeo           104,71            62,17 0,00

       2376 NL.IMGeo            50,02            31,15 0,00
       2377 NL.IMGeo            49,24            16,63 0,00
       2378 NL.IMGeo           299,84           214,59 0,00
       2379 NL.IMGeo           299,84           214,59 0,00
       2380 NL.IMGeo            58,62             8,01 0,00

       2382 NL.IMGeo             4,60             0,56 0,00
       2384 NL.IMGeo            13,16             9,23 0,00
       2386 NL.IMGeo            67,25           132,49 0,00
       2388 NL.IMGeo            58,76             8,09 0,00
       2390 NL.IMGeo            79,26           360,59 0,00

       2392 NL.IMGeo           343,10          3892,44 0,00
       2393 NL.IMGeo           379,90          4387,94 0,00
       2394            16,33            14,22 0,00
       2395            91,08           157,54 0,00
       2396           185,35           217,78 0,00

       2397            11,60             8,07 0,00
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       2398            10,75             7,14 0,00
       2399           405,12          1118,25 0,00
       2400           447,11           685,60 0,00
       2401           239,23           734,40 0,00
       2402            91,56           166,01 0,00

       2403           176,71           215,01 0,00
       2404            85,80           118,54 0,00
       2405          1008,62          1862,35 0,00
       2406           187,69           366,99 0,00
       2407           910,94          1864,89 0,00

       2408            50,91            70,62 0,00
       2409            59,17            13,53 0,00
       2410            10,35             6,01 0,00
       2411            17,76            13,30 0,00
       2412          1006,45          1818,04 0,00

       2413             9,37             5,48 0,00
       2414            53,14            58,96 0,00
       2415            41,16            45,95 0,00
       2416           206,22           471,90 0,00
       2417            27,88            29,89 0,00

       2418            10,15             6,44 0,00
       2419            22,11            21,58 0,00
       2420            17,25            15,83 0,00
       2421            25,77            23,42 0,00
       2422            19,50            20,15 0,00

       2423            20,98            22,56 0,00
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       2424            14,51            12,36 0,00
       2425            30,34            35,43 0,00
       2426            10,09             6,36 0,00
       2427            22,16            20,15 0,00
       2428            22,61            20,77 0,00

       2429            18,11            17,63 0,00
       2430            47,25            53,79 0,00
       2431           121,76           154,59 0,00
       2432            27,88            29,79 0,00
       2433           185,13           234,28 0,00

       2434           176,71           215,05 0,00
       2435           185,35           217,78 0,00
       2436           405,12          1118,25 0,00
       2437           239,23           734,40 0,00
       2438            90,47           146,02 0,00

       2445            32,77            19,99 0,00
       2446            41,93            40,74 0,00
       2447             6,55             2,38 0,00
       2448            24,58            25,65 0,00
       2449            29,44            29,01 0,00

       2450           644,00          1808,93 0,00
       2451            19,86            21,98 0,00
       2452            17,96            19,29 0,00
       2453           793,91          2956,64 0,00
       2454            71,88           162,48 0,00

       2455           174,25           383,69 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2456           119,39           208,18 0,00
       2457            18,46            18,67 0,00
       2458           170,29           487,01 0,00
       2459            13,61             7,60 0,00
       2460            64,52            63,39 0,00

       2461            25,17            27,20 0,00
       2462            28,39            32,47 0,00
       2463            85,92           305,90 0,00
       2464           549,77           565,89 0,00
       2465           795,15          2951,37 0,00

       2467            85,81           112,27 0,00
       2468             5,84             1,98 0,00
       2470            25,62            27,11 0,00
       2471            77,51           101,12 0,00
       2472           117,25           204,37 0,00

       2473            14,33             9,14 0,00
       2474           170,29           487,02 0,00
       2476            29,67            27,48 0,00
       2478            13,52             8,52 0,00
       2479           649,74          1775,72 0,00

       2480            92,29            84,06 0,00
       2481            10,00             5,33 0,00
       2482            11,00             7,34 0,00
       2483            12,12             8,77 0,00
       2484             9,90             5,51 0,00

       2485            31,12            36,69 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2486            10,04             5,80 0,00
       2487           795,15          2951,37 0,00
       2488           795,15          2951,37 0,00
       2489           795,15          2951,36 0,00
       2490            33,27            43,76 0,00

       2491            85,47           125,80 0,00
       2492            16,86            12,77 0,00
       2493            27,88            29,97 0,00
       2494           900,30          1131,65 0,00
       2495            20,39            20,29 0,00

       2496            29,34            33,93 0,00
       2498           649,74          1775,72 0,00
       2503           207,63           247,57 0,00
       2505            27,92            34,33 0,00
       2506            23,93            26,06 0,00

       2507            83,91           100,43 0,00
       2508          1309,33          2422,78 0,00
       2509           446,04           704,87 0,00
       2510            50,93            72,38 0,00
       2511            13,01             8,92 0,00

       2512            55,59            60,93 0,00
       2513           813,56          1170,19 0,00
       2514           813,56          1170,20 0,00
       2515           725,55          1005,39 0,00
       2516           723,78          1001,37 0,00

       2517           726,02           943,34 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2518           118,80           134,52 0,00
       2519            27,71            24,56 0,00
       2520           691,73          1107,48 0,00
       2521           691,73          1107,48 0,00
       2522           193,56           272,61 0,00

       2523            15,87            12,30 0,00
       2524          1095,06          1617,30 0,00
       2525          1090,80          1580,26 0,00
       2526            67,14           114,43 0,00
       2527            42,52            79,79 0,00

       2528            31,54            51,50 0,00
       2529            26,77            31,11 0,00
       2530          1089,32          1565,56 0,00
       2531            33,62            53,38 0,00
       2532            21,12            22,74 0,00

       2533            33,62            53,38 0,00
       2534            33,62            53,38 0,00
       2535          1274,82          2216,78 0,00
       2536          1274,82          2216,78 0,00
       2537            28,73            42,30 0,00

       2538           184,90           260,51 0,00
       2539           691,73          1107,49 0,00
       2540           813,56          1170,19 0,00
       2541          1280,56          2254,23 0,00
       2542           184,90           260,51 0,00

       2543            26,05            26,82 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2544           457,54           547,84 0,00
       2546           813,56          1170,19 0,00
       2549            13,89            11,61 0,00
       2550            21,28            19,06 0,00
       2551           178,48           507,98 0,00

       2552            22,34            18,79 0,00
       2553            29,07            36,54 0,00
       2554            13,24            10,86 0,00
       2555           479,13           744,65 0,00
       2556            29,42            32,85 0,00

       2557            21,85            17,68 0,00
       2558            36,96            38,56 0,00
       2559            20,02            19,93 0,00
       2560           178,33           509,61 0,00
       2561            16,93            15,06 0,00

       2562           132,72           222,13 0,00
       2563           231,50           408,04 0,00
       2564            20,22            19,88 0,00
       2565            27,20            26,69 0,00
       2566            23,42            18,91 0,00

       2567           174,40           513,19 0,00
       2568            13,37            10,99 0,00
       2569            16,23            16,40 0,00
       2570            31,35            39,78 0,00
       2571            18,60            17,87 0,00

       2572            21,26            18,76 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2573            20,85            15,42 0,00
       2574            25,26            31,63 0,00
       2575            29,93            40,07 0,00
       2576            19,14            17,55 0,00
       2577            32,81            49,26 0,00

       2578            63,48            87,98 0,00
       2579            14,33            11,33 0,00
       2580            43,99            73,74 0,00
       2581            21,28            19,06 0,00
       2582            78,66           109,74 0,00

       2583            55,26           108,23 0,00
       2584            57,28            60,39 0,00
       2585            36,67            54,31 0,00
       2586            12,71             7,97 0,00
       2587            32,68            47,03 0,00

       2588            23,73            32,70 0,00
       2589            28,90            28,81 0,00
       2590            11,95             8,70 0,00
       2591           178,48           507,98 0,00
       2592           232,52           423,70 0,00

       2593            23,59            21,77 0,00
       2594            28,77            29,67 0,00
       2595           479,13           744,64 0,00
       2596            25,92            26,05 0,00
       2597            19,50            18,51 0,00

       2598           175,29           524,47 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2599            12,63             9,81 0,00
       2600            16,23            12,51 0,00
       2601           402,56           299,66 0,00
       2602            52,95           154,48 0,00
       2603           412,31           878,23 0,00

       2604           415,40          1232,59 0,00
       2605            39,29            70,26 0,00
       2606           851,77          1417,65 0,00
       2607           188,56           350,66 0,00
       2608           913,80          2914,80 0,00

       2609           208,75           328,53 0,00
       2610           527,14           665,25 0,00
       2612            29,37            40,29 0,00
       2613            18,96            18,29 0,00
       2614            32,68            46,85 0,00

       2615            42,13            59,14 0,00
       2616            22,71            19,04 0,00
       2617            68,78            91,24 0,00
       2618            22,51            18,15 0,00
       2619            62,79           104,08 0,00

       2620            20,85            15,42 0,00
       2621            36,37            50,30 0,00
       2622           917,17          2986,55 0,00
       2624            80,09           117,26 0,00
       2626            19,62            18,74 0,00

       2628           372,90           553,63 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2629            18,17            17,30 0,00
       2630            11,84             6,83 0,00
       2631           202,01           231,00 0,00
       2632            38,43            26,21 0,00
       2633            17,12            14,62 0,00

       2634            20,18            21,41 0,00
       2635           402,94           299,96 0,00
       2636           407,76           741,03 0,00
       2637            52,10            71,82 0,00
       2638           338,37           868,94 0,00

       2639           918,82          2974,80 0,00
       2640            36,49            15,46 0,00
       2641           917,36          2982,53 0,00
       2642           201,98           231,00 0,00
       2643           338,37           868,94 0,00

       2644            34,24            13,83 0,00
       2645           835,61          1269,30 0,00
       2646           835,61          1269,31 0,00
       2647          1118,70          1871,82 0,00
       2648          1118,70          1871,80 0,00

       2649            14,64            12,27 0,00
       2650            29,24            32,67 0,00
       2651            47,14            96,94 0,00
       2652            31,66            38,76 0,00
       2653          1495,20          3038,59 0,00

       2654          1208,79          1992,58 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2655           135,72           125,41 0,00
       2656          1495,20          3038,59 0,00
       2657            32,01            35,73 0,00
       2658            47,14            96,93 0,00
       2659          1488,62          2990,24 0,00

       2661          1208,79          1992,58 0,00
       2662            28,76            34,30 0,00
       2663          1488,62          2990,24 0,00
       2664            49,78            98,81 0,00
       2665          1488,62          2990,24 0,00

       2666          1208,79          1992,57 0,00
       2667          1208,79          1992,57 0,00
       2668           124,74           113,49 0,00
       2670            15,80            11,92 0,00
       2671            16,73            14,50 0,00

       2672            18,17            17,45 0,00
       2673            25,93            28,68 0,00
       2674            22,74            18,35 0,00
       2675            39,99            71,92 0,00
       2676            22,45            15,61 0,00

       2677            35,64            43,32 0,00
       2678            23,86            26,53 0,00
       2679            54,48           102,57 0,00
       2680           203,78           556,23 0,00
       2681            22,11            24,97 0,00

       2683             7,24             3,19 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2684            13,47             9,19 0,00
       2685            19,60            22,74 0,00
       2686            19,41            21,74 0,00
       2687            19,48            20,37 0,00
       2688            59,20            89,83 0,00

       2689            18,37            17,20 0,00
       2690            19,52            20,33 0,00
       2691            11,73             6,49 0,00
       2692            34,75            59,93 0,00
       2693            11,60             8,20 0,00

       2694            13,49             9,00 0,00
       2695             8,45             4,03 0,00
       2696           315,24          1091,38 0,00
       2697            20,45            16,87 0,00
       2698            25,49            25,90 0,00

       2699            10,19             4,04 0,00
       2700            16,70            12,20 0,00
       2701             6,56             2,19 0,00
       2702            35,60            57,46 0,00
       2703            35,66            63,92 0,00

       2704            27,70            27,97 0,00
       2705            37,10            58,47 0,00
       2706            29,40            45,26 0,00
       2707            23,37            27,58 0,00
       2708           129,57           157,56 0,00

       2709            36,17            65,66 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2710            19,76            24,28 0,00
       2711           818,56          1342,56 0,00
       2712           378,54           644,02 0,00
       2713             7,14             2,32 0,00
       2714             5,24             1,58 0,00

       2715           293,86           372,09 0,00
       2716            37,10            58,47 0,00
       2717            17,51            18,15 0,00
       2718             9,34             2,19 0,00
       2719            17,32            15,91 0,00

       2720             6,39             2,36 0,00
       2721             9,19             5,20 0,00
       2722            37,89            29,45 0,00
       2723           358,43           351,34 0,00
       2724            25,28            20,24 0,00

       2725            19,33             9,94 0,00
       2726            22,98             9,55 0,00
       2727            14,35             8,91 0,00
       2728            22,90            23,11 0,00
       2729            52,90            46,83 0,00

       2730             5,63             1,86 0,00
       2731             6,17             2,29 0,00
       2732             4,18             0,84 0,00
       2733           428,93           466,75 0,00
       2734           149,60           135,83 0,00

       2735           107,57            21,37 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2736            31,03            13,58 0,00
       2737            18,02            15,84 0,00
       2738            15,28            13,89 0,00
       2739           204,75           314,72 0,00
       2740           179,89           173,87 0,00

       2741            47,33            54,88 0,00
       2742           330,41           323,77 0,00
       2743            32,99            55,21 0,00
       2744            11,10             4,69 0,00
       2745            17,35            15,47 0,00

       2746            34,25            28,25 0,00
       2747           384,85           673,01 0,00
       2748            16,05            15,17 0,00
       2749            13,26             8,80 0,00
       2750            35,70            41,45 0,00

       2751            73,14            54,89 0,00
       2752             8,36             4,00 0,00
       2753             5,52             1,88 0,00
       2754             7,83             3,82 0,00
       2755             6,38             1,35 0,00

       2756           370,81           657,23 0,00
       2757            68,46            76,34 0,00
       2758            10,98             7,25 0,00
       2759           383,72           769,89 0,00
       2761            17,02            13,68 0,00

       2762            26,05            24,15 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2763            16,69            13,16 0,00
       2764             7,18             3,13 0,00
       2766            20,01            22,85 0,00
       2767            28,85            40,08 0,00
       2768           109,73           132,27 0,00

       2769           818,56          1342,56 0,00
       2770           273,23           516,39 0,00
       2799            28,24            32,57 0,00
       2800            28,99            34,65 0,00
       2801            23,27            23,36 0,00

       2802            26,70            25,28 0,00
       2803             6,01             2,02 0,00
       2805            13,68            10,53 0,00
       2806            27,72            24,88 0,00
       2807           506,63          1007,49 0,00

       2808           545,34           700,41 0,00
       2809           183,30           221,04 0,00
       2810            53,01            56,10 0,00
       2811            45,89            52,69 0,00
       2812           592,49           741,36 0,00

       2813           506,63          1007,49 0,00
       2814           592,49           741,36 0,00
       2815           508,35          1004,29 0,00
       2816            76,24           126,54 0,00
       2817           599,45           824,93 0,00

       2818            17,04            13,34 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2819             1,48             0,12 0,00
       2820             2,65             0,25 0,00
       2821            16,37            11,01 0,00
       2822             5,91             0,67 0,00
       2823             2,40             0,22 0,00

       2824             6,93             0,82 0,00
       2825             8,80             3,92 0,00
       2826            17,59            13,54 0,00
       2827             5,71             0,64 0,00
       2828            16,60            11,47 0,00

       2829             9,31             1,09 0,00
       2830            15,37            10,06 0,00
       2831           554,57          1050,69 0,00
       2832             5,50             0,59 0,00
       2833           249,58           559,86 0,00

       2834           358,30           346,78 0,00
       2835             5,87             0,67 0,00
       2836             9,15             2,72 0,00
       2837            16,56            10,82 0,00
       2838           543,51           581,84 0,00

       2839           511,90           865,86 0,00
       2840            12,40             7,22 0,00
       2841             6,92             2,55 0,00
       2842            12,15             6,79 0,00
       2843           477,58          1503,08 0,00

       2844            12,51             7,21 0,00
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2845            10,25             4,04 0,00
       2846             5,92             0,67 0,00
       2847            13,17             4,19 0,00
       2848            15,51            10,34 0,00
       2849            12,25             6,96 0,00

       2850             7,13             0,83 0,00
       2851             8,29             0,98 0,00
       2852            79,93           119,32 0,00
       2853             7,22             2,17 0,00
       2854             2,42             0,23 0,00

       2855            12,52             7,30 0,00
       2856             9,33             2,66 0,00
       2857            18,56            16,50 0,00
       2858            16,24            12,55 0,00
       2859            16,49            12,26 0,00

       2860            13,56             8,78 0,00
       2861            15,95            12,13 0,00
       2862            20,32            19,33 0,00
       2863           563,15          1058,24 0,00
       2864            38,51            66,52 0,00

       2865            22,79            27,36 0,00
       2866             7,03             2,75 0,00
       2867            11,98             3,68 0,00
       2868            52,56            80,43 0,00
       2871           599,45           824,94 0,00

       2873             9,71             1,20 0,00
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2874            12,32             5,28 0,00
       2875            12,11             6,73 0,00
       2876            10,30             4,18 0,00
       2877            14,75             6,59 0,00
       2878            14,35             8,76 0,00

       2879             5,50             0,64 0,00
       2881            61,52           137,19 0,00
       2882            14,09             9,29 0,00
       2883            19,26            13,57 0,00
       2884            19,09             8,06 0,00

       2885            58,80            41,99 0,00
       2886            12,89             8,59 0,00
       2887           260,21           499,17 0,00
       2888           407,83           303,61 0,00
       2889            41,53            56,14 0,00

       2890            40,83            46,03 0,00
       2891            17,34            12,50 0,00
       2892           186,54           460,89 0,00
       2893           418,50           677,20 0,00
       2895           266,34           489,06 0,00

       2896            21,04            18,00 0,00
       2897           163,14           309,03 0,00
       2898            20,62            15,46 0,00
       2899            56,80           169,00 0,00
       2900            61,23            95,14 0,00

       2901           358,04           551,23 0,00
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2902            13,83             8,49 0,00
       2903            17,90            20,18 0,00
       2904            22,45            15,61 0,00
       2908             7,47             2,49 0,00
       2909            19,59            18,94 0,00

       2910            14,83            12,01 0,00
       2911            20,32            19,92 0,00
       2912             9,37             5,20 0,00
       2928           350,96           346,24 0,00
       2946           744,81          1243,37 0,00

       2948           323,41           323,02 0,00
       2968            89,39           113,70 0,00
       2969            93,88           178,94 0,00
       2970            89,48           113,81 0,00
       2971            91,96           155,62 0,00

       2972            89,39           113,70 0,00
       2973            93,88           178,94 0,00
       2974             7,26             2,96 0,00
       2975            40,28            83,83 0,00
       2976            28,42            38,48 0,00

       2979           232,05           451,08 0,00
       2980           358,04           551,24 0,00
       2981           187,99           463,09 0,00
       2983            26,66            33,60 0,00
       2985            21,31            18,92 0,00

       2986            20,36            17,88 0,00

11-5-2021 15:01:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       2987             9,99             5,04 0,00
       2988             9,99             5,04 0,00
       2989           599,45           824,93 0,00
       2990           599,45           824,93 0,00
       2991           818,56          1342,56 0,00

       2992           819,21          1340,90 0,00
       2993           378,54           644,02 0,00
       2994           378,57           651,83 0,00
       2995            10,66             5,50 0,00
       2996            10,66             5,50 0,00

       2997           272,85           531,70 0,00
       2998           272,86           524,95 0,00
       2999            38,61            37,45 0,00
       3000            36,99            35,87 0,00
       3001            27,83            29,00 0,00

       3003            30,56            34,41 0,00
       3004            23,18            26,19 0,00
       3005            13,12             8,60 0,00
       3006            25,40            27,85 0,00
       3007            20,08            20,72 0,00

       3008            15,82            14,21 0,00
       3009           201,04           431,73 0,00
       3010          1011,49          2063,21 0,00
       3011            12,50             7,86 0,00
       3012          1019,77          2211,17 0,00

       3013           592,49           741,36 0,00
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

ItemID Naam Omschr. Omtrek Oppervlak Bf

       3014           545,34           700,43 0,00
       3018           592,49           741,36 0,00
       3019            71,30           141,73 0,00
       3020            14,03             9,36 0,00
       3021            27,76            25,38 0,00

       3022             8,40             4,29 0,00
       3023            27,31            35,77 0,00
       3024          1119,90          2385,38 0,00
       3025            16,44            13,51 0,00
       3026           116,56           182,65 0,00

       3027           406,39           635,10 0,00
       3028             8,58             4,50 0,00
       3029          1117,86          2349,08 0,00
       3030            42,66            36,30 0,00
       3031           406,43           513,71 0,00

       3032             8,59             4,51 0,00
       3033          1117,86          2349,08 0,00
       3034          1020,05          2211,35 0,00
       3035            18,97            13,28 0,00
       3036           545,34           700,41 0,00

       3037            48,45            81,18 0,00
       3038           545,34           700,41 0,00
       3040           205,79          1133,33 0,00
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 621.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

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

001 Dorpermeienweg 2-4-6       1,50      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
002 Dorpermeienweg 2-4-6       1,50      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
003 Dorpermeienweg 1      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
004 Dorpermeienweg 3      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
005 Dorpermeienweg 3      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief

006 Dorpermeienweg 7      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
007 Dorpermeienweg 7      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
008 Dorpermeienweg 7      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
009 Dorpermeienweg 9      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
050 referentiepunt 50m zuidoost --      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief

051 referentiepunt 50m zuidwest --      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
052 referentiepunt 50m noordwest --      5,00 -- -- -- -- Ja Relatief
100 Dorpermeienweg 7 (tuin)      1,50 -- -- -- -- -- Ja Relatief
101 Dorpermeienweg 7 (tuin)      1,50 -- -- -- -- -- Ja Relatief
102 Dorpermeienweg 7 (tuin)      1,50 -- -- -- -- -- Ja Relatief
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

Naam Omschr. Hoogte Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

001 dak sw-paneel voorzijde     0,70   6,02 -- --   43,92   49,62   57,52   60,42   62,02   60,92   61,12   57,32   50,32   68,16
002 dak sw-paneel voorzijde     0,70   6,02 -- --   43,92   49,62   57,52   60,42   62,02   60,92   61,12   57,32   50,32   68,16
003 dak sw-paneel achterzijde     0,70   6,02 -- --   44,36   50,06   57,96   60,86   62,46   61,36   61,56   57,76   50,76   68,60
004 dak sw-paneel achterzijde     0,70   6,02 -- --   44,36   50,06   57,96   60,86   62,46   61,36   61,56   57,76   50,76   68,60
005 dak sw-paneel achterzijde     0,70   6,02 -- --   44,36   50,06   57,96   60,86   62,46   61,36   61,56   57,76   50,76   68,60

006 dak sw-paneel achterzijde     0,70   6,02 -- --   44,36   50,06   57,96   60,86   62,46   61,36   61,56   57,76   50,76   68,60
007 stalraam     1,50   6,02 -- --   22,59   28,29   36,19   37,09   39,69   39,59   41,79   37,99   30,99   47,09
008 loopdeur     1,50   6,02 -- --   27,22   32,92   40,82   40,72   43,32   47,22   48,42   44,62   37,62   53,11
009 schuifdeur, slechte kierdichting     1,50   6,02 -- --   38,23   44,63   53,53   55,03   58,93   65,83   71,33   65,23   59,73   73,63
010 raam     1,50   6,02 -- --   25,61   31,31   39,21   45,11   41,71   38,61   42,81   39,01   32,01   49,70

011 stalraam     1,50   6,02 -- --   22,59   28,29   36,19   37,09   39,69   39,59   41,79   37,99   30,99   47,09
012 raam     1,50   6,02 -- --   25,61   31,31   39,21   45,11   41,71   38,61   42,81   39,01   32,01   49,70
013 stalraam     1,50   6,02 -- --   22,59   28,29   36,19   37,09   39,69   39,59   41,79   37,99   30,99   47,09
014 deur achtergevel     1,50   6,02 -- --   28,12   35,02   44,62   45,72   49,22   56,52   63,42   61,62   56,62   66,73
015 raam achtergevel     1,50   6,02 -- --   22,60   28,30   36,20   42,10   38,70   35,60   39,80   36,00   29,00   46,69

016 achtergevel     1,50   6,02 -- --   37,21   42,91   50,81   52,71   56,31   60,21   63,41   59,61   52,61   67,07
017 achtergevel     1,50   6,02 -- --   37,21   42,91   50,81   52,71   56,31   60,21   63,41   59,61   52,61   67,07
030 Heftruck LPG     1,00  21,60 -- --   65,20   78,30   86,40   89,10   93,30   94,10   93,20   92,10   82,80   99,97
031 Heftruck LPG     1,00  21,60 -- --   65,20   78,30   86,40   89,10   93,30   94,10   93,20   92,10   82,80   99,97
032 Heftruck LPG     1,00  21,60 -- --   65,20   78,30   86,40   89,10   93,30   94,10   93,20   92,10   82,80   99,97

050 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend     1,00 199,00 -- --   67,30   76,80   87,10   94,50   97,40   99,60   97,60   92,50   84,90  104,12
051 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend     1,00 199,00 -- --   67,30   76,80   87,10   94,50   97,40   99,60   97,60   92,50   84,90  104,12
052 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend     1,00 199,00 -- --   67,30   76,80   87,10   94,50   97,40   99,60   97,60   92,50   84,90  104,12
053 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend     1,00 199,00 -- --   67,30   76,80   87,10   94,50   97,40   99,60   97,60   92,50   84,90  104,12
054 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend     1,00 199,00 -- --   67,30   76,80   87,10   94,50   97,40   99,60   97,60   92,50   84,90  104,12

055 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend     1,00 199,00 -- --   67,30   76,80   87,10   94,50   97,40   99,60   97,60   92,50   84,90  104,12
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

Naam Omschr. Hoogte Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

056 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend     1,00 199,00 -- --   67,30   76,80   87,10   94,50   97,40   99,60   97,60   92,50   84,90  104,12
057 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend     1,00 199,00 -- --   67,30   76,80   87,10   94,50   97,40   99,60   97,60   92,50   84,90  104,12
058 Lmax heftruck     1,00 199,00 -- --   54,20   75,70   83,40   97,00  106,00  104,20  106,90  100,30   89,90  111,21
059 Lmax heftruck     1,00 199,00 -- --   54,20   75,70   83,40   97,00  106,00  104,20  106,90  100,30   89,90  111,21
060 Lmax heftruck     1,00 199,00 -- --   54,20   75,70   83,40   97,00  106,00  104,20  106,90  100,30   89,90  111,21

061 Lmax heftruck     1,00 199,00 -- --   54,20   75,70   83,40   97,00  106,00  104,20  106,90  100,30   89,90  111,21
062 Lmax heftruck     1,00 199,00 -- --   54,20   75,70   83,40   97,00  106,00  104,20  106,90  100,30   89,90  111,21
063 Lmax heftruck     1,00 199,00 -- --   54,20   75,70   83,40   97,00  106,00  104,20  106,90  100,30   89,90  111,21
064 Lmax heftruck     1,00 199,00 -- --   54,20   75,70   83,40   97,00  106,00  104,20  106,90  100,30   89,90  111,21
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 321.141

Model: RBS
Dorpermeienweg 8 te Denekamp - Denekamp

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

Naam Omschr. ISO_H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

100 bestelbus      0,75      4 -- --  10   5,00   60,10   69,70   74,90   77,70   82,50   85,80   86,50   80,00   72,40   90,87
101 bestelbus      0,75      4 -- --  10   5,00   60,10   69,70   74,90   77,70   82,50   85,80   86,50   80,00   72,40   90,87
102 personenauto      0,75      6 -- --  10   5,00   62,00   72,00   77,00   79,00   81,00   84,00   82,00   80,00   72,00   89,02
103 Q vw gemiddeld meting      0,75      2 -- --  10   5,00   66,12   75,58   85,90   93,26   96,24   98,38   96,43   91,31   83,71  102,93
201 personenauto      0,75      6 -- --  30   5,00   62,00   72,00   77,00   79,00   81,00   84,00   82,00   80,00   72,00   89,02

202 Q vw gemiddeld meting      0,75      2 -- --  10   5,00   66,12   75,58   85,90   93,26   96,24   98,38   96,43   91,31   83,71  102,93
200 bestelbus      0,75      8 -- --  10   5,00   60,10   69,70   74,90   77,70   82,50   85,80   86,50   80,00   72,40   90,87
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Bijlage 4:  Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 421.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

001_A Dorpermeienweg 2-4-6  266358,30 490363,70 1,50 27,4 -- -- 27,4
001_B Dorpermeienweg 2-4-6  266358,30 490363,70 5,00 29,5 -- -- 29,5
002_A Dorpermeienweg 2-4-6  266359,96 490375,15 1,50 14,0 -- -- 14,0
002_B Dorpermeienweg 2-4-6  266359,96 490375,15 5,00 18,9 -- -- 18,9
003_A Dorpermeienweg 1 266365,49 490393,22 1,50 22,8 -- -- 22,8

003_B Dorpermeienweg 1 266365,49 490393,22 5,00 24,5 -- -- 24,5
004_A Dorpermeienweg 3 266373,34 490383,72 1,50 27,4 -- -- 27,4
004_B Dorpermeienweg 3 266373,34 490383,72 5,00 29,4 -- -- 29,4
005_A Dorpermeienweg 3 266377,81 490385,28 1,50 27,8 -- -- 27,8
005_B Dorpermeienweg 3 266377,81 490385,28 5,00 29,8 -- -- 29,8

006_A Dorpermeienweg 7 266453,13 490339,57 1,50 33,6 -- -- 33,6
006_B Dorpermeienweg 7 266453,13 490339,57 5,00 34,2 -- -- 34,2
007_A Dorpermeienweg 7 266456,22 490332,73 1,50 35,6 -- -- 35,6
007_B Dorpermeienweg 7 266456,22 490332,73 5,00 37,3 -- -- 37,3
008_A Dorpermeienweg 7 266463,21 490331,12 1,50 32,3 -- -- 32,3

008_B Dorpermeienweg 7 266463,21 490331,12 5,00 35,6 -- -- 35,6
009_A Dorpermeienweg 9 266667,98 490267,37 1,50 19,8 -- -- 19,8
009_B Dorpermeienweg 9 266667,98 490267,37 5,00 21,2 -- -- 21,2
050_B referentiepunt 50m zuidoost 266521,46 490255,24 5,00 32,2 -- -- 32,2
051_B referentiepunt 50m zuidwest 266418,62 490217,36 5,00 35,7 -- -- 35,7

052_B referentiepunt 50m noordwest 266384,92 490345,78 5,00 33,4 -- -- 33,4
100_A Dorpermeienweg 7 (tuin) 266483,21 490326,59 1,50 26,7 -- -- 26,7
101_A Dorpermeienweg 7 (tuin) 266475,79 490352,46 1,50 17,0 -- -- 17,0
102_A Dorpermeienweg 7 (tuin) 266446,71 490345,05 1,50 35,7 -- -- 35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 421.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - Dorpermeienweg 7
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

007_A Dorpermeienweg 7 266456,22 490332,73 1,50 35,6 -- -- 35,6

103 Q vw gemiddeld meting 266440,20 490333,79 0,75 32,3 -- -- 32,3
031 Heftruck LPG 266442,92 490280,03 1,00 29,8 -- -- 29,8
101 bestelbus 266440,15 490333,82 0,75 23,8 -- -- 23,8
100 bestelbus 266440,23 490333,82 0,75 23,7 -- -- 23,7
102 personenauto 266440,25 490333,79 0,75 23,4 -- -- 23,4

009 schuifdeur, slechte kierdichting 266451,08 490282,98 1,50 20,6 -- -- 20,6
030 Heftruck LPG 266459,92 490280,64 1,00 18,2 -- -- 18,2
032 Heftruck LPG 266449,07 490264,17 1,00 15,3 -- -- 15,3
001 dak sw-paneel voorzijde 266449,96 490281,26 0,70 14,9 -- -- 14,9
005 dak sw-paneel achterzijde 266446,33 490274,13 0,70 6,6 -- -- 6,6

002 dak sw-paneel voorzijde 266454,83 490278,73 0,70 6,0 -- -- 6,0
003 dak sw-paneel achterzijde 266448,23 490277,77 0,70 4,4 -- -- 4,4
006 dak sw-paneel achterzijde 266451,37 490271,60 0,70 0,4 -- -- 0,4
016 achtergevel 266445,46 490271,85 1,50 -1,6 -- -- -1,6
004 dak sw-paneel achterzijde 266453,25 490275,28 0,70 -1,8 -- -- -1,8

010 raam 266447,42 490281,29 1,50 -2,1 -- -- -2,1
017 achtergevel 266449,09 490269,93 1,50 -2,4 -- -- -2,4
012 raam 266445,52 490277,69 1,50 -2,8 -- -- -2,8
011 stalraam 266446,35 490279,26 1,50 -4,3 -- -- -4,3
014 deur achtergevel 266445,12 490272,03 1,50 -4,5 -- -- -4,5

013 stalraam 266444,62 490276,00 1,50 -5,0 -- -- -5,0
008 loopdeur 266453,89 490281,50 1,50 -5,3 -- -- -5,3
007 stalraam 266455,65 490280,57 1,50 -12,4 -- -- -12,4
015 raam achtergevel 266449,67 490269,62 1,50 -19,0 -- -- -19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 421.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 051_B - referentiepunt 50m zuidwest
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

051_B referentiepunt 50m zuidwest 266418,62 490217,36 5,00 35,7 -- -- 35,7

032 Heftruck LPG 266449,07 490264,17 1,00 33,2 -- -- 33,2
031 Heftruck LPG 266442,92 490280,03 1,00 30,0 -- -- 30,0
005 dak sw-paneel achterzijde 266446,33 490274,13 0,70 20,5 -- -- 20,5
006 dak sw-paneel achterzijde 266451,37 490271,60 0,70 20,5 -- -- 20,5
103 Q vw gemiddeld meting 266440,20 490333,79 0,75 20,3 -- -- 20,3

016 achtergevel 266445,46 490271,85 1,50 16,9 -- -- 16,9
017 achtergevel 266449,09 490269,93 1,50 16,9 -- -- 16,9
101 bestelbus 266440,15 490333,82 0,75 16,8 -- -- 16,8
014 deur achtergevel 266445,12 490272,03 1,50 16,5 -- -- 16,5
003 dak sw-paneel achterzijde 266448,23 490277,77 0,70 16,3 -- -- 16,3

004 dak sw-paneel achterzijde 266453,25 490275,28 0,70 16,3 -- -- 16,3
030 Heftruck LPG 266459,92 490280,64 1,00 13,2 -- -- 13,2
100 bestelbus 266440,23 490333,82 0,75 11,6 -- -- 11,6
102 personenauto 266440,25 490333,79 0,75 10,7 -- -- 10,7
009 schuifdeur, slechte kierdichting 266451,08 490282,98 1,50 5,8 -- -- 5,8

001 dak sw-paneel voorzijde 266449,96 490281,26 0,70 2,2 -- -- 2,2
002 dak sw-paneel voorzijde 266454,83 490278,73 0,70 -2,1 -- -- -2,1
015 raam achtergevel 266449,67 490269,62 1,50 -4,3 -- -- -4,3
012 raam 266445,52 490277,69 1,50 -5,9 -- -- -5,9
010 raam 266447,42 490281,29 1,50 -6,5 -- -- -6,5

013 stalraam 266444,62 490276,00 1,50 -7,8 -- -- -7,8
011 stalraam 266446,35 490279,26 1,50 -8,9 -- -- -8,9
008 loopdeur 266453,89 490281,50 1,50 -12,8 -- -- -12,8
007 stalraam 266455,65 490280,57 1,50 -19,0 -- -- -19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:08:59Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 421.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 052_B - referentiepunt 50m noordwest
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

052_B referentiepunt 50m noordwest 266384,92 490345,78 5,00 33,4 -- -- 33,4

030 Heftruck LPG 266459,92 490280,64 1,00 28,9 -- -- 28,9
031 Heftruck LPG 266442,92 490280,03 1,00 27,5 -- -- 27,5
103 Q vw gemiddeld meting 266440,20 490333,79 0,75 24,2 -- -- 24,2
032 Heftruck LPG 266449,07 490264,17 1,00 24,0 -- -- 24,0
009 schuifdeur, slechte kierdichting 266451,08 490282,98 1,50 20,9 -- -- 20,9

100 bestelbus 266440,23 490333,82 0,75 16,3 -- -- 16,3
101 bestelbus 266440,15 490333,82 0,75 16,2 -- -- 16,2
102 personenauto 266440,25 490333,79 0,75 15,1 -- -- 15,1
005 dak sw-paneel achterzijde 266446,33 490274,13 0,70 13,9 -- -- 13,9
003 dak sw-paneel achterzijde 266448,23 490277,77 0,70 13,6 -- -- 13,6

001 dak sw-paneel voorzijde 266449,96 490281,26 0,70 13,3 -- -- 13,3
002 dak sw-paneel voorzijde 266454,83 490278,73 0,70 12,9 -- -- 12,9
006 dak sw-paneel achterzijde 266451,37 490271,60 0,70 8,4 -- -- 8,4
004 dak sw-paneel achterzijde 266453,25 490275,28 0,70 7,6 -- -- 7,6
008 loopdeur 266453,89 490281,50 1,50 -0,2 -- -- -0,2

016 achtergevel 266445,46 490271,85 1,50 -0,6 -- -- -0,6
014 deur achtergevel 266445,12 490272,03 1,50 -3,1 -- -- -3,1
017 achtergevel 266449,09 490269,93 1,50 -3,2 -- -- -3,2
010 raam 266447,42 490281,29 1,50 -6,6 -- -- -6,6
007 stalraam 266455,65 490280,57 1,50 -6,7 -- -- -6,7

012 raam 266445,52 490277,69 1,50 -6,8 -- -- -6,8
011 stalraam 266446,35 490279,26 1,50 -8,5 -- -- -8,5
013 stalraam 266444,62 490276,00 1,50 -8,9 -- -- -8,9
015 raam achtergevel 266449,67 490269,62 1,50 -19,9 -- -- -19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:09:14Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 421.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 050_B - referentiepunt 50m zuidoost
Groep: Larlt
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

050_B referentiepunt 50m zuidoost 266521,46 490255,24 5,00 32,2 -- -- 32,2

030 Heftruck LPG 266459,92 490280,64 1,00 29,7 -- -- 29,7
032 Heftruck LPG 266449,07 490264,17 1,00 24,0 -- -- 24,0
009 schuifdeur, slechte kierdichting 266451,08 490282,98 1,50 23,9 -- -- 23,9
103 Q vw gemiddeld meting 266440,20 490333,79 0,75 18,2 -- -- 18,2
002 dak sw-paneel voorzijde 266454,83 490278,73 0,70 15,8 -- -- 15,8

001 dak sw-paneel voorzijde 266449,96 490281,26 0,70 15,2 -- -- 15,2
031 Heftruck LPG 266442,92 490280,03 1,00 13,6 -- -- 13,6
100 bestelbus 266440,23 490333,82 0,75 11,6 -- -- 11,6
006 dak sw-paneel achterzijde 266451,37 490271,60 0,70 11,5 -- -- 11,5
005 dak sw-paneel achterzijde 266446,33 490274,13 0,70 11,0 -- -- 11,0

101 bestelbus 266440,15 490333,82 0,75 9,5 -- -- 9,5
004 dak sw-paneel achterzijde 266453,25 490275,28 0,70 8,5 -- -- 8,5
003 dak sw-paneel achterzijde 266448,23 490277,77 0,70 7,2 -- -- 7,2
008 loopdeur 266453,89 490281,50 1,50 3,6 -- -- 3,6
102 personenauto 266440,25 490333,79 0,75 -0,3 -- -- -0,3

007 stalraam 266455,65 490280,57 1,50 -2,4 -- -- -2,4
017 achtergevel 266449,09 490269,93 1,50 -3,2 -- -- -3,2
016 achtergevel 266445,46 490271,85 1,50 -4,0 -- -- -4,0
014 deur achtergevel 266445,12 490272,03 1,50 -5,8 -- -- -5,8
010 raam 266447,42 490281,29 1,50 -20,0 -- -- -20,0

011 stalraam 266446,35 490279,26 1,50 -20,0 -- -- -20,0
012 raam 266445,52 490277,69 1,50 -20,0 -- -- -20,0
015 raam achtergevel 266449,67 490269,62 1,50 -20,5 -- -- -20,5
013 stalraam 266444,62 490276,00 1,50 -22,9 -- -- -22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:09:28Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs
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Bijlage 5:  Resultaten maximaal geluidniveau 



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 521.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

001_A Dorpermeienweg 2-4-6  266358,30 490363,70 1,50 56,1 -- --
001_B Dorpermeienweg 2-4-6  266358,30 490363,70 5,00 58,8 -- --
002_A Dorpermeienweg 2-4-6  266359,96 490375,15 1,50 47,3 -- --
002_B Dorpermeienweg 2-4-6  266359,96 490375,15 5,00 53,7 -- --
003_A Dorpermeienweg 1 266365,49 490393,22 1,50 52,0 -- --

003_B Dorpermeienweg 1 266365,49 490393,22 5,00 53,4 -- --
004_A Dorpermeienweg 3 266373,34 490383,72 1,50 54,9 -- --
004_B Dorpermeienweg 3 266373,34 490383,72 5,00 57,1 -- --
005_A Dorpermeienweg 3 266377,81 490385,28 1,50 55,2 -- --
005_B Dorpermeienweg 3 266377,81 490385,28 5,00 57,3 -- --

006_A Dorpermeienweg 7 266453,13 490339,57 1,50 69,3 -- --
006_B Dorpermeienweg 7 266453,13 490339,57 5,00 69,2 -- --
007_A Dorpermeienweg 7 266456,22 490332,73 1,50 69,3 -- --
007_B Dorpermeienweg 7 266456,22 490332,73 5,00 69,2 -- --
008_A Dorpermeienweg 7 266463,21 490331,12 1,50 64,3 -- --

008_B Dorpermeienweg 7 266463,21 490331,12 5,00 67,4 -- --
009_A Dorpermeienweg 9 266667,98 490267,37 1,50 50,8 -- --
009_B Dorpermeienweg 9 266667,98 490267,37 5,00 52,1 -- --
050_B referentiepunt 50m zuidoost 266521,46 490255,24 5,00 65,7 -- --
051_B referentiepunt 50m zuidwest 266418,62 490217,36 5,00 66,0 -- --

052_B referentiepunt 50m noordwest 266384,92 490345,78 5,00 62,0 -- --
100_A Dorpermeienweg 7 (tuin) 266483,21 490326,59 1,50 65,2 -- --
101_A Dorpermeienweg 7 (tuin) 266475,79 490352,46 1,50 47,2 -- --
102_A Dorpermeienweg 7 (tuin) 266446,71 490345,05 1,50 69,5 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:09:52Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 521.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dorpermeienweg 7
Groep: Lamax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

006_A Dorpermeienweg 7 266453,13 490339,57 1,50 69,3 -- --

050 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266439,68 490331,84 1,00 69,3 -- --
051 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266438,57 490324,34 1,00 68,0 -- --
052 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266436,55 490314,31 1,00 63,5 -- --
062 Lmax heftruck 266438,35 490270,61 1,00 48,8 -- --
059 Lmax heftruck 266454,41 490284,16 1,00 48,3 -- --

060 Lmax heftruck 266446,66 490287,59 1,00 48,2 -- --
061 Lmax heftruck 266442,28 490279,10 1,00 47,7 -- --
056 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266452,05 490286,33 1,00 44,3 -- --
055 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266447,59 490291,72 1,00 41,8 -- --
053 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266436,63 490306,13 1,00 41,7 -- --

054 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266441,77 490299,22 1,00 41,7 -- --
057 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266459,64 490282,11 1,00 36,7 -- --
063 Lmax heftruck 266447,89 490265,69 1,00 33,6 -- --
058 Lmax heftruck 266466,92 490277,74 1,00 32,5 -- --
064 Lmax heftruck 266458,20 490259,59 1,00 25,1 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 69,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:10:09Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 521.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 051_B - referentiepunt 50m zuidwest
Groep: Lamax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

051_B referentiepunt 50m zuidwest 266418,62 490217,36 5,00 66,0 -- --

063 Lmax heftruck 266447,89 490265,69 1,00 66,0 -- --
064 Lmax heftruck 266458,20 490259,59 1,00 65,8 -- --
062 Lmax heftruck 266438,35 490270,61 1,00 63,7 -- --
061 Lmax heftruck 266442,28 490279,10 1,00 62,9 -- --
060 Lmax heftruck 266446,66 490287,59 1,00 62,5 -- --

055 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266447,59 490291,72 1,00 55,8 -- --
053 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266436,63 490306,13 1,00 51,1 -- --
051 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266438,57 490324,34 1,00 50,9 -- --
052 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266436,55 490314,31 1,00 50,8 -- --
054 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266441,77 490299,22 1,00 50,6 -- --

050 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266439,68 490331,84 1,00 49,8 -- --
059 Lmax heftruck 266454,41 490284,16 1,00 47,4 -- --
056 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266452,05 490286,33 1,00 44,0 -- --
058 Lmax heftruck 266466,92 490277,74 1,00 42,5 -- --
057 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266459,64 490282,11 1,00 38,6 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 66,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:10:28Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 521.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 050_B - referentiepunt 50m zuidoost
Groep: Lamax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

050_B referentiepunt 50m zuidoost 266521,46 490255,24 5,00 65,7 -- --

060 Lmax heftruck 266446,66 490287,59 1,00 65,7 -- --
058 Lmax heftruck 266466,92 490277,74 1,00 63,5 -- --
064 Lmax heftruck 266458,20 490259,59 1,00 62,4 -- --
059 Lmax heftruck 266454,41 490284,16 1,00 62,0 -- --
057 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266459,64 490282,11 1,00 55,4 -- --

056 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266452,05 490286,33 1,00 54,8 -- --
063 Lmax heftruck 266447,89 490265,69 1,00 54,6 -- --
062 Lmax heftruck 266438,35 490270,61 1,00 54,0 -- --
055 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266447,59 490291,72 1,00 46,6 -- --
061 Lmax heftruck 266442,28 490279,10 1,00 45,6 -- --

052 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266436,55 490314,31 1,00 44,0 -- --
054 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266441,77 490299,22 1,00 40,2 -- --
053 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266436,63 490306,13 1,00 40,2 -- --
050 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266439,68 490331,84 1,00 36,8 -- --
051 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266438,57 490324,34 1,00 35,8 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 65,7 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:10:39Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 521.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 052_B - referentiepunt 50m noordwest
Groep: Lamax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

052_B referentiepunt 50m noordwest 266384,92 490345,78 5,00 62,0 -- --

058 Lmax heftruck 266466,92 490277,74 1,00 62,0 -- --
061 Lmax heftruck 266442,28 490279,10 1,00 60,3 -- --
060 Lmax heftruck 266446,66 490287,59 1,00 58,1 -- --
059 Lmax heftruck 266454,41 490284,16 1,00 57,9 -- --
062 Lmax heftruck 266438,35 490270,61 1,00 57,0 -- --

050 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266439,68 490331,84 1,00 57,0 -- --
051 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266438,57 490324,34 1,00 56,9 -- --
063 Lmax heftruck 266447,89 490265,69 1,00 56,9 -- --
052 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266436,55 490314,31 1,00 56,6 -- --
054 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266441,77 490299,22 1,00 55,1 -- --

053 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266436,63 490306,13 1,00 54,8 -- --
055 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266447,59 490291,72 1,00 54,2 -- --
057 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266459,64 490282,11 1,00 51,1 -- --
056 Lamax vrachtwagen, rustig rijdend 266452,05 490286,33 1,00 50,9 -- --
064 Lmax heftruck 266458,20 490259,59 1,00 49,5 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 65,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:10:53Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs
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Bijlage 6:  Indirecte hinder 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 621.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IH
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

001_A Dorpermeienweg 2-4-6  266358,30 490363,70 1,50 30,4 -- -- 30,4
001_B Dorpermeienweg 2-4-6  266358,30 490363,70 5,00 31,3 -- -- 31,3
002_A Dorpermeienweg 2-4-6  266359,96 490375,15 1,50 41,2 -- -- 41,2
002_B Dorpermeienweg 2-4-6  266359,96 490375,15 5,00 41,0 -- -- 41,0
003_A Dorpermeienweg 1 266365,49 490393,22 1,50 38,7 -- -- 38,7

003_B Dorpermeienweg 1 266365,49 490393,22 5,00 38,7 -- -- 38,7
004_A Dorpermeienweg 3 266373,34 490383,72 1,50 41,6 -- -- 41,6
004_B Dorpermeienweg 3 266373,34 490383,72 5,00 41,3 -- -- 41,3
005_A Dorpermeienweg 3 266377,81 490385,28 1,50 36,2 -- -- 36,2
005_B Dorpermeienweg 3 266377,81 490385,28 5,00 36,5 -- -- 36,5

006_A Dorpermeienweg 7 266453,13 490339,57 1,50 32,8 -- -- 32,8
006_B Dorpermeienweg 7 266453,13 490339,57 5,00 33,5 -- -- 33,5
007_A Dorpermeienweg 7 266456,22 490332,73 1,50 31,5 -- -- 31,5
007_B Dorpermeienweg 7 266456,22 490332,73 5,00 32,6 -- -- 32,6
008_A Dorpermeienweg 7 266463,21 490331,12 1,50 10,1 -- -- 10,1

008_B Dorpermeienweg 7 266463,21 490331,12 5,00 12,8 -- -- 12,8
009_A Dorpermeienweg 9 266667,98 490267,37 1,50 6,1 -- -- 6,1
009_B Dorpermeienweg 9 266667,98 490267,37 5,00 8,0 -- -- 8,0
050_B referentiepunt 50m zuidoost 266521,46 490255,24 5,00 12,2 -- -- 12,2
051_B referentiepunt 50m zuidwest 266418,62 490217,36 5,00 17,1 -- -- 17,1

052_B referentiepunt 50m noordwest 266384,92 490345,78 5,00 35,5 -- -- 35,5
100_A Dorpermeienweg 7 (tuin) 266483,21 490326,59 1,50 11,5 -- -- 11,5
101_A Dorpermeienweg 7 (tuin) 266475,79 490352,46 1,50 22,8 -- -- 22,8
102_A Dorpermeienweg 7 (tuin) 266446,71 490345,05 1,50 36,3 -- -- 36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:12:02Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 621.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Dorpermeienweg 3
Groep: IH
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

004_A Dorpermeienweg 3 266373,34 490383,72 1,50 41,6 -- -- 41,6

202 Q vw gemiddeld meting 266335,33 490397,99 0,75 40,5 -- -- 40,5
200 bestelbus 266335,32 490397,97 0,75 34,8 -- -- 34,8
201 personenauto 266335,23 490398,00 0,75 26,9 -- -- 26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:12:19Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursDorpermeienweg 8 te Denekamp
bijlage 621.141

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dorpermeienweg 2-4-6
Groep: IH
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

002_A Dorpermeienweg 2-4-6  266359,96 490375,15 1,50 41,2 -- -- 41,2

202 Q vw gemiddeld meting 266335,33 490397,99 0,75 40,0 -- -- 40,0
200 bestelbus 266335,32 490397,97 0,75 34,3 -- -- 34,3
201 personenauto 266335,23 490398,00 0,75 26,5 -- -- 26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-5-2021 11:12:41Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Bijlage 5  Asbestinventarisatie

 bestemmingsplan Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp       
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©Buro PEAR Asbestinventarisaties. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever 
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TITELBLAD 

1.1 OPDRACHTGEVER / EIGENAAR 

Naam: Maathuis & Braakhuis B.V. 

Adres: Bedrijfsweg 5                                       

Postcode en plaats: 7671 EG Vriezenveen  

Telefoon: - 

Contactpersoon: Dhr. R. Heijink 

 

1.2 PROJECT 

Projectnummer: 2020.02034 versie 1.0 

Naam: Tweetal schuren 

Adres: Geesterseveldweg 5 

Postcode en plaats: 
LAVS meldingscode: 

7678 RH Geesteren 

LAVS098728367f91 

 

1.3 OPDRACHTNEMER 

Asbestinventarisatie: Buro Pear Asbestinventarisaties     SCA certificaatnummer:   07-D070022.01 

Adres: Woltersweg 58 

Postcode en plaats: 7552 DD HENGELO 

Telefoon: 074-2592375 

Uitgevoerd door: Dhr. D. Harmsen (DIA SCA-code: 04E-291218-140460) 

E-mail: info@buropear.nl 

  

1.4 TYPE ONDERZOEK 

Reikwijdte onderzoek:     het gehele bouwwerk of het gehele object; 

    een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object;  

    het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object; 

    uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object. 

 
Geschiktheid rapport 

 

    niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk; 

    geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende 
materiaal; 

    geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten; 

    geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop. 

 

  

Datum onderzoek: 17 februari 2020 

 

1.5 AUTORISATIE RAPPORT    (CONFORM PROCESCERTIFICAAT ASBESTINVENTARISATIES) 

Datum interne autorisatie:  1 maart 2020 (rapportage 3 jaar geldig) 

 
Rapportage opgesteld door / 

 

Technisch verantwoordelijke: Dhr. D. Harmsen (DIA SCA-code: 04E-291218-140460) 

 
Gecontroleerd /goedgekeurd: 

 
Dhr. B.J. Harmsen  
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2 SAMENVATTING 

2.1 SAMENVATTING RAPPORTAGE  

In opdracht van de heer M. Braakhuis van Maathuis & Braakhuis B.V. heeft de heer D. Harmsen (DIA SCA-

code: 04E-291218-140460) een asbestinventarisatie uitgevoerd bij een tweetal schuren gelegen aan de 

Geesterseveldweg 5 te Geesteren. Dit naar aanleiding van de uit te voeren totaalsloop. 

 

Het doel van de inventarisatie is, het door middel van deskresearch, visuele inspectie en monsterneming en 

analyse, nagaan of zich bij de tweetal schuren bronnen bevinden waar asbesthoudende materialen aanwezig 

zijn. Binnen het onderzoeksgebied behoren de betreffende tweetal schuren, zie situatieoverzicht onder 

bijlage 2. Aangetoonde asbesthoudende materialen kunnen op basis van onderhavige rapportage gesaneerd 

worden.  

 

De tweetal schuren zijn ter plaatse onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Tijdens 

deze inventarisatie zijn vijf materiaalmonsters genomen. De materiaalmonsters zijn geanalyseerd in een 

daarvoor geaccrediteerd laboratorium. 

 

Op basis van de resultaten van bovengenoemde werkzaamheden kan worden geconcludeerd dat de volgende 

toepassingen asbestverdacht en/of asbesthoudend zijn: 

Bron / 
Monster  
code 

Ruimte/locatie Omschrijving Hoeveelheid Risico 
 
klasse 

Analyse 

Bron 01- 
MM01 

Schuur 1 
Dak, gehele dakoppervlak 

Golfplaten, dakbeplating incl. 
toebehoren 

Ca. 136 m2 2A 10- 15% Chysotiel 
2-5% Crocidoliet 

Bron 02- 
VM01 

Schuur 1 
Dak, ontluchtingskokers 

Vlakke plaat, aftimmering Ca. 3 m2 totaal 2 2-5% Chrysotiel 

Bron 03- 
MM04 

Schuur 1 
Kopgevels, in raamkozijnen 

Stopverf, als beglazingskit Ca. 12 m1 - <0,1% Asbest 

Bron 04-
MM02 

Schuur 1 
Stallen, deuren 

Vlakke plaat, als deuren 7 stuks 1 10- 15% Chysotiel 
0,1-2% Amosiet 

Bron 05- 
MM05 

Schuur 2 
Dak, gehele dakoppervlak 

Golfplaten, dakbeplating Ca. 261 m2 2A 10- 15% Chysotiel 
0,1-2% Amosiet 

Bron 06- 
VM02 

Schuur 2, 
Dak, ontluchtingskokers 

Vlakke plaat, aftimmering Ca. 5 m2 totaal 2 2-5% Chrysotiel 

Bron 07- 
VM03 

Schuur 2 
Stallen, deuren 

Vlakke plaat, als deuren 9 stuks 1 10- 15% Chysotiel 
0,1-2% Amosiet 

Bron 08- 
MM03 

Terrein naast schuur 2 
Op maaiveld 

Vlakke plaat, restanten Ca. 10 m2  
terrein oppervlakte 

2 2-5% Chrysotiel 

 

Asbesthoudend materiaal dient voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden nabij deze bronnen te worden 

verwijderd door een conform Procescertificaat Asbestverwijdering gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.     
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2.2 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

Tijdens het onderzoek zijn de tweetal schuren geheel onderzocht. Er zijn destructieve werkzaamheden 

verricht bij locaties met een vermoeden van niet-direct waarneembare asbestverdachte materialen, er zijn 

derhalve geen beperkingen van het onderzoek. 

 

Ondanks de zorgvuldige uitvoering van de inventarisatie en inzet van ervaren en gekwalificeerde 

onderzoekers kan het niet worden uitgesloten dat tijdens de sloopwerkzaamheden asbesthoudende 

materialen worden aangetroffen, die niet in deze rapportage staan vermeld.  

 

Buro Pear is niet aansprakelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van niet geïnventariseerd en in de 

rapportage beschreven asbesthoudende materialen. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene 

Voorwaarden van Buro Pear van toepassing. 
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3 INLEIDING 

3.1 ALGEMEEN 

In opdracht van Maathuis & Braakhuis B.V. heeft  Buro Pear een asbestinventarisatie conform schema 

Procescertificaat Asbestinventarisaties uitgevoerd bij een tweetal schuren gelegen aan de Geesterseveldweg 

5 te Geesteren. Buro Pear is in het bezit van het SCA procescertificaat met nummer 07-D070022.01 

uitgegeven door Certificatie Instelling Normec B.V.   

3.2 AANLEIDING 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen totaalsloop van de betreffende schuren. Hierop is besloten 

om een asbestinventarisatie uit te voeren.  

3.3 DOEL 

Het doel van het onderzoek is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van 

asbesthoudende materialen bij de tweetal schuren middels een asbestinventarisatie conform het 

Procescertificaat voor Asbestinventarisaties. Tevens kunnen de aangetoonde asbesthoudende toepassingen 

op basis van onderhavige rapportage gesaneerd worden. 

3.4 ONDERZOEK EN OMVANG 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 17 februari 2020 door de heer D. Harmsen (DIA SCA-code: 04E-

291218-140460). Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen zoals gesteld in het schema Procescertificaat 

voor Asbestinventarisaties. De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd aan de hand 

van visuele waarnemingen van verdachte materialen.  

Er zijn locaties aangetroffen met een vermoeden van niet-direct waarneembare asbestverdachte materialen, 

deze locaties zijn nader onderzocht middels destructieve werkzaamheden. De herkenning van verdachte 

materialen is gebaseerd op de ruime kennis en ervaring van de medewerkers van Buro Pear. 

 

Binnen het onderzoeksgebied behoren de tweetal schuren, zie situatieoverzicht onder bijlage 2.    

Ondanks de zorgvuldige wijze van voorbereiding en uitvoering van de inventarisatie kan het niet worden 

uitgesloten dat tijdens de totaalsloop asbesthoudende materialen worden aangetroffen, die niet in deze 

rapportage staan vermeld.  

 

Bij twijfel over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, welke niet in onderhavige rapportage staan 

beschreven, verzoeken wij u contact met ons op te nemen voordat deze materialen worden verwijderd. In 

voorkomende gevallen zullen wij, indien noodzakelijk, met spoed een aanvullend onderzoek instellen en de 

hierbij benodigde rapportage verzorgen. 

Buro Pear is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortkomt uit de in de schuren 

aanwezige asbestbronnen die tijdens het onderzoek niet zijn waargenomen of niet visueel waarneembaar 

zijn. De locatie was ten tijde van de inventarisatie niet in gebruik.  
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4 WETGEVING 

4.1 ALGEMEEN 

Voor het omgaan met asbest gelden wettelijke regels. Welke regels van toepassing zijn hangt af van de vraag 

of in het kader van beroep, bedrijf, opdrachtgever of als particulier met asbest wordt omgegaan. Zo is voor 

werkgevers, werknemers en zelfstandige beroepsuitoefenaars altijd het Arbeidsomstandighedenbesluit van 

toepassing. Particulieren die asbesthoudend materiaal willen verwijderen hebben te maken met het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de regels van hun gemeenten. Bedrijven, instellingen en zelfstandigen die 

asbest willen (laten) verwijderen uit een bouwwerk of object, moeten met beide besluiten rekening worden 

gehouden. 

Een nadere uitwerking van de wettelijke regels is uitgewerkt in het schema Procescertificaat voor 

Asbestinventarisaties van de Arbeidsomstandighedenregeling. Hierin zijn onder andere opgenomen: 

- voorschriften voor het verwijderen van asbesthoudende materialen; 

- voorschriften voor het inventariseren van aanwezig asbest, asbesthoudende producten en  

              asbestbesmette materialen of constructie onderdelen in een gebouw of object. 

Buro Pear is gecertificeerd volgens Procescertificaat voor Asbestinventarisaties. Belangrijke punten zijn: 

- Onderscheid in risicoklassen bij het verwijderen van asbest; 

- Onderscheid in visueel direct of niet-direct waarneembaar asbest. 

4.2 RISICOKLASSEN BIJ HET VERWIJDEREN VAN ASBEST 

Ten behoeve van het nemen van maatregelen tijdens het verwijderen van asbest en asbesthoudende 

materialen is in dit rapport per asbestbron aangegeven in welke risicoklasse de asbestbron is ingedeeld. 

Hieronder staan per asbesthoofdgroep de verschillende risicoklassen beschreven. Bij deze classificatie zijn wij 

ervan uitgegaan dat Buro Pear niet kan garanderen dat de grenswaarde tijdens het verwijderen van het 

materiaal niet overschreden zal worden. Voor het bepalen van de risicoklasse wordt gebruik gemaakt van het 

door TNO ontwikkelde programma SMA-rt. 

4.2.1. Risicoklassen asbest 

Risicoklasse 1: 

Indien bij verwijdering de grenswaarde van 2.000 vezel/m3 lucht niet wordt overschreden. Deze grenswaarde 

staat beschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 4.46. 

Onder risicoklasse 1 vallen onder andere intacte, hechtgebonden asbesthoudende materialen die zonder 

bewerking aan het asbesthoudend materiaal kunnen worden verwijderd, verpakt en afgevoerd. Het 

verwijderingsbedrijf hoeft voor deze verwijderingswerkzaamheden niet gecertificeerd te zijn. Wel wordt 

deskundigheid van het in te zetten personeel vereist en zijn er diverse aantoonbare organisatorische 

maatregelen noodzakelijk om deze werkzaamheden uit te mogen voeren. Buro Pear adviseert alle 

asbesthoudende materialen, ook bronnen vallend onder risicoklasse 1, door een gecertificeerd 

asbestverwijderingsbedrijf te laten verwijderen. 

Risicoklasse 2 en 2A:  

Indien bij verwijdering de grenswaarde van 2.000 vezel/m3 lucht wordt overschreden valt de sanering, 
afhankelijk van de gekozen saneringsmethode, in risicoklasse 2. 
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4.2.2. Risicoklassen amfibool asbest 
Gepubliceerd in de Staatscourant op 12 december 2016:                                                                                           
Met deze wijziging van het Arbobesluit, die in werking treedt met ingang van 1 januari 2017, wordt de 
grenswaarde voor amfibolen asbest verlaagd van 10.000 vezels per kubieke meter naar 2000 vezels per 
kubieke meter. Dit geldt ook voor de te hanteren toetswaarde bij de eindmeting, waarvoor een nieuw artikel 
4.53c in het Arbobesluit is geformuleerd.  

In dit nieuwe artikel is de mogelijkheid opgenomen om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen over 

de in artikel 4.53c, tweede lid, van het Arbobesluit omschreven uitzonderingen met betrekking tot de 

eindbeoordeling, gevolgd door een eindmeting. De wijziging van de grenswaarde voor asbest amfibolen 

maakt het tevens noodzakelijk om de bijlagen van de Arboregeling die betrekking hebben op het 

procescertificaat asbestinventarisatie en het procescertificaat asbestverwijdering aan te passen omdat de 

risicoklasse-indeling niet langer uitgaat van risicoklasse 1, 2 en 3, maar van risicoklasse 1, 2 en 2A.  

 

4.3 TYPE ONDERZOEK 

In het schema Procescertificaat voor Asbestinventarisaties wordt onderscheid gemaakt in een drietal Type 

onderzoeken: 

- Direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten etc. 

- Niet direct waarneembare asbesthoudende producten etc. 

- Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk. 

Direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten etc. 

De belangrijkste activiteit c.q. onderwerp van dit certificatieschema is het systematisch en volledig 

inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of 

asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (zonder 

of met licht destructief onderzoek). Daarbij is onbelemmerde en gepaste toegang tot alle ruimten een 

voorwaarde. Deze inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport geschikt voor asbestverwijdering, 

renovatie en totaalsloop indien geen locaties met een redelijke vermoedens van niet-direct waarneembaar 

asbest aanwezig zijn. 

Niet direct waarneembare asbesthoudende producten etc. 

Het redelijke vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende 

producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, 

aangetroffen tijdens de asbestinventarisatie, leidt tot een aanvullende gericht destructief waarbij de 

integriteit van het gebouw/object wordt aangetast. Deze inventarisatie leidt tot een 

asbestinventarisatierapport geschikt voor asbestverwijdering, volledige renovatie of totaalsloop. 

Beperkte inventarisatie,  niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in gebouwen, constructies of 

objecten in bewoonde, gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden volstaan met een 

beperkte, uitsluitend op visueel onderzoek gebaseerde, inventarisatie van asbesthoudende materialen. 
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5 METHODEN 

5.1 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

De asbestinventarisatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Deskresearch 

- Inspectie met eventuele monstername op locatie 

- Analyse monsters door geaccrediteerd laboratorium 

- Risico inventarisatie en indeling risicoklasse 

- Asbestinventarisatie rapport 

 

5.2 DESK RESEARCH 

Voorafgaand aan de uitvoering  van de inventarisatie vindt een deskresearch plaats op basis van (door 

opdrachtgever) beschikbaar gestelde bescheiden als tekeningen, plattegronden, bestekken etc. Hierbij 

worden de ter beschikking gestelde documenten bestudeerd op (mogelijke) asbesthoudende toepassingen. In 

bijlage 1 zijn de resultaten van het uitgevoerde desk-research weergegeven. 

 

5.3 INSPECTIE 

Op basis van de gegevens van het deskresearch vindt een systematische visuele inspectie plaats  op locatie. 

Hierbij worden in principe alle ruimten in het object / bouwwerk visueel geïnspecteerd. Alle aangetroffen 

asbestverdachte materialen worden fotografisch en schriftelijk vastgelegd. Tevens wordt bekeken of er 

sprake is van een secundaire besmetting. 

Van asbestverdachte materialen vindt monsterneming plaats en de monsters worden door een RvA Testen 

geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van asbest. 

Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is voor visuele inspectie, worden deze expliciet met reden 

in dit rapport benoemd. 

 

5.4 BEMONSTERING 

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na bemonstering wordt het 

asbestverdachte materiaal ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels naar de omgeving. De 

bemonstering vindt plaats onder beheerste condities en tijdens de bemonstering worden de vereiste 

veiligheidsmaatregelen in acht genomen. De asbestverdachte monsters worden vervolgens luchtdicht verpakt 

en voorzien van de nodige identificatie. 

Voor asbest in technische installaties (verwarmingstoestellen e.d.) wordt het Intechnium Handboek “Kleintje 

Asbest” geraadpleegd. 
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5.5 ANALYSE DOOR GEACCREDITEERD LABORATORIUM 

Materiaalmonsters worden met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de aanwezigheid 

van asbest onderzocht. Indien het met deze techniek niet mogelijk is uitspraak te doen over de aanwezigheid 

van asbest, dan worden de monsters onderzocht met behulp van scanning-electronenmicroscopie conform 

ISO 14966. De genomen kleefmonster zijn geanalyseerd met behulp van scanning-electronenmicroscopie 

conform ISO 14966. 

De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van het aangeboden monster. Deze kan, ten gevolge 

van de monstername, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende bron. De 

mate van hechtgebondenheid aangegeven door de inventariseerder is derhalve bindend. 

 

5.6 RAPPORTAGE 

De onderzoeks- en analyseresultaten zijn in dit asbestinventarisatie rapport samengevat. In de rapportage is 

het verdachte asbesthoudende materiaal, locatie, hoeveelheid en bevestiging samengevat. In de bijgevoegde 

tekeningen is de locatie van de asbestbronnen weergegeven. Vervolgens zijn van de asbestverdachte bronnen 

foto’s en risico-bepaling in de rapportage opgenomen. Tevens is het analyserapport als bijlage bijgevoegd. 
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6 RESULTATEN ONDERZOEK 

6.1 ASBESTVERDACHTE EN ASBESTHOUDENDE BRONNEN 

Bron / 
Monster  
code 

VM / 
Ref. 
code 

Ruimte/locatie Omschrijving Bevestiging Sanering: 
binnen of 
buiten 

Hoeveelheid Hecht 
 
geb. 

Foto Risico 
 
klasse 

Analyse Analyse 
 
ID 

Bron 01- 
MM01 

- Schuur 1 
Dak, gehele dakoppervlak 

Golfplaten, dakbeplating incl. 
toebehoren 

Geschroefd Buiten Ca. 136 m2 Ja 1-3 2A 10- 15% Chysotiel 
2-5% Crocidoliet 

2070799/9/1.1 

Bron 02- 
VM01 

MM03 Schuur 1 
Dak, ontluchtingskokers 

Vlakke plaat, aftimmering Gespijkerd Buiten Ca. 3 m2 totaal Ja 7-9 2 2-5% Chrysotiel 2070799/9/1.1 

Bron 03- 
MM04 

- Schuur 1 
Kopgevels, in raamkozijnen 

Stopverf, als beglazingskit Gesmeerd Buiten Ca. 12 m1 - 10-12 - <0,1% Asbest 2070799/9/1.1 

Bron 04-
MM02 

- Schuur 1 
Stallen, deuren 

Vlakke plaat, als deuren Geschroefd Binnen 7 stuks Ja 4-6 1 10- 15% Chysotiel 
0,1-2% Amosiet 

2070799/9/1.1 

 

Bron 05- 
MM05 

- Schuur 2 
Dak, gehele dakoppervlak 

Golfplaten, dakbeplating Geschroefd Buiten Ca. 261 m2 Ja 13-15 2A 10- 15% Chysotiel 
0,1-2% Amosiet 

2070799/9/1.1 

Bron 06- 
VM02 

MM03 Schuur 2, 
Dak, ontluchtingskokers 

Vlakke plaat, aftimmering Gespijkerd Buiten Ca. 5 m2 totaal Ja 16-18 2 2-5% Chrysotiel 2070799/9/1.1 

Bron 07- 
VM03 

MM02 Schuur 2 
Stallen, deuren 

Vlakke plaat, als deuren Geschroefd Binnen 9 stuks Ja 19-21 1 10- 15% Chysotiel 
0,1-2% Amosiet 

2070799/9/1.1 

 

Bron 08- 
MM03 

- Terrein naast schuur 2 
Op maaiveld 

Vlakke plaat, restanten Losliggend Buiten Ca. 10 m2  
terrein oppervlakte 

Ja 22-24 2 2-5% Chrysotiel 2070799/9/1.1 

M= MATERIAALMONSTER 

AV= AANVULLEND MONSTER 

VM= VISUEEL MONSTER 

TI = TECHNISCHE INSTALLATIE 

C= CONTAINMENT 

 



 

 
 

  Project nr. 2020.02034 

  

 

7 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

7.1 CONCLUSIE 

In opdracht van de heer M. Braakhuis van Maathuis & Braakhuis B.V. heeft de heer D. Harmsen (DIA SCA-code: 04E-291218-

140460) een asbestinventarisatie uitgevoerd bij een tweetal schuren gelegen aan de Geesterseveldweg 5 te Geesteren. Dit 

naar aanleiding van de uit te voeren totaalsloop. 

 

Het doel van de inventarisatie is, het door middel van deskresearch, visuele inspectie en monsterneming en analyse, nagaan of 

zich bij de tweetal schuren bronnen bevinden waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Binnen het onderzoeksgebied 

behoren de betreffende tweetal schuren, zie situatieoverzicht onder bijlage 2. Aangetoonde asbesthoudende materialen 

kunnen op basis van onderhavige rapportage gesaneerd worden.  

 

De tweetal schuren zijn ter plaatse onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Tijdens deze 

inventarisatie zijn vijf materiaalmonsters genomen. De materiaalmonsters zijn geanalyseerd in een daarvoor geaccrediteerd 

laboratorium. 

 

Op basis van de resultaten van bovengenoemde werkzaamheden kan worden geconcludeerd dat de volgende toepassingen 

asbestverdacht en/of asbesthoudend zijn: 

Bron / 
Monster  
code 

Ruimte/locatie Omschrijving Hoeveelheid Risico 
 
klasse 

Analyse 

Bron 01- 
MM01 

Schuur 1 
Dak, gehele dakoppervlak 

Golfplaten, dakbeplating incl. 
toebehoren 

Ca. 136 m2 2A 10- 15% Chysotiel 
2-5% Crocidoliet 

Bron 02- 
VM01 

Schuur 1 
Dak, ontluchtingskokers 

Vlakke plaat, aftimmering Ca. 3 m2 totaal 2 2-5% Chrysotiel 

Bron 03- 
MM04 

Schuur 1 
Kopgevels, in raamkozijnen 

Stopverf, als beglazingskit Ca. 12 m1 - <0,1% Asbest 

Bron 04-
MM02 

Schuur 1 
Stallen, deuren 

Vlakke plaat, als deuren 7 stuks 1 10- 15% Chysotiel 
0,1-2% Amosiet 

Bron 05- 
MM05 

Schuur 2 
Dak, gehele dakoppervlak 

Golfplaten, dakbeplating Ca. 261 m2 2A 10- 15% Chysotiel 
0,1-2% Amosiet 

Bron 06- 
VM02 

Schuur 2, 
Dak, ontluchtingskokers 

Vlakke plaat, aftimmering Ca. 5 m2 totaal 2 2-5% Chrysotiel 

Bron 07- 
VM03 

Schuur 2 
Stallen, deuren 

Vlakke plaat, als deuren 9 stuks 1 10- 15% Chysotiel 
0,1-2% Amosiet 

Bron 08- 
MM03 

Terrein naast schuur 2 
Op maaiveld 

Vlakke plaat, restanten Ca. 10 m2  
terrein oppervlakte 

2 2-5% Chrysotiel 

 

Asbesthoudend materiaal dient voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden nabij deze bronnen te worden verwijderd door een 

conform Procescertificaat Asbestverwijdering gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 

Buro Pear heeft, conform het schema Procescertificaat Asbestinventarisaties, tijdens het asbestinventarisatie project gestreefd 

naar een zo volledig mogelijk detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende materialen/ verontreinigde locaties in de 

betreffende schuren. 
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7.2 SLOTOPMERKING 

Bij elke inventarisatie die Buro Pear uitvoert wordt zeer systematisch te werk gegaan. 

Ondanks alle kwaliteitszorg, waaronder een continue aandacht op het proces en de inzet van ervaren en gekwalificeerde 

onderzoekers, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen niet 

worden waargenomen.  

 

Buro Pear Asbestinventarisaties v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen, 

tenzij sprake is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet, e.e.a. conform de leveringsvoorwaarden van Buro Pear 

Asbestinventarisaties v.o.f. 

 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Buro Pear Asbestinventarisaties v.o.f. van toepassing.                                                        

Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd aan de aangetroffen of aan onvoorzien aangetroffen asbesthoudende 

materialen, dienen de betrokken werknemers hiervan op de hoogte te worden gesteld. 
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DESKRESEARCH 
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Deskresearch 

Opdrachtgever: Maathuis & Braakhuis B.V. 

Contactpersoon: Dhr. M. Braakhuis 

Samenvatting en 

conclusie: 

Inzake asbesthoudende materialen is extra informatie aangeleverd, zie onderstaande tabel. Er is 

gebruik gemaakt van o.a. BAG-viewer. Tevens is de opdrachtgever geïnterviewd voor het verkrijgen 

van aanvullende informatie. De informatie is voldoende om de asbestinventarisatie uit te voeren.  

 

Deskresearch bron Locatie Toepassing 

Opdrachtgever-interview 

 

 

 

 

 

Kadaster-BAG-viewer 

Tweetal schuren 

 

 

 

Vermoedelijk asbesthoudende dakbeplating 

aanwezig op beide schuren 

 

 

 

Bouwjaar: 1953 
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PLATTEGRONDEN 
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Code: 2020.02034 

 

Bron 01 

Beschrijving locatie/ toepassing: 

Schuur 1: 

Dak, gehele dakoppervlak; golfplaten als dakbeplating 

Monster: 

MM01 

 

10-15% Chrysotiel 

2-5 Crocidoliet 

 

Hechtgebonden 

 

    

Foto 01 

 

Foto 02 

 

Foto 03 monsternamepunt MM01 
 

Opmerking: 

 

Dak incl. toebehoren 

 
 

Materiaal: 

Golfplaten 

 

Ca. 136 m2 

Toestand:  

Niet beschadigd 

Licht verweerd 

 

Geschroefd 

Bereikbaarheid: 

Goed 

Risicoklasse: 2A 

 

Buitensanering, 

openluchtsanering 
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Code: 2020.02034 

 

Bron 02 

Beschrijving locatie/ toepassing: 

Schuur 1: 

Dak, ontluchtingskokers; vlakke plaat als aftimmering 

Monster: 

VM01- ref.MM03 

 

2-5% Chrysotiel 

 

Hechtgebonden 

 

    

Foto 04 

 

Foto 05 

 

Foto 06 binnenzijde hout 
 

Opmerking: 

 

- 

 
 

Materiaal: 

Vlakke plaat 

 

Ca. 3 m2 totaal 

Toestand:  

Niet beschadigd 

Licht verweerd 

 

Gespijkerd 

Bereikbaarheid: 

Goed 

Risicoklasse: 2 

 

Buitensanering, 

openluchtsanering 
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Code: 2020.02034 

 

Bron 03 

Beschrijving locatie/ toepassing: 

Schuur 1: 

Kopgevels, in raamkozijnen; stopverf als beglazingskit 

Monster: 

MM04 

 

<0,1% Asbest 

 

Hechtgebonden 

 

    

Foto 07 

 

Foto 08 monsternamepunt MM04.1 

 

Foto 09 monsternamepunt MM04.2 

Opmerking: 

 

Materiaal is asbestvrij 

 
 

Materiaal: 

Stopverf 

 

Ca. 12 m1 totaal 

Toestand:  

Ernstig beschadigd 

Licht verweerd 

 

Gesmeerd 

Bereikbaarheid: 

Goed 

Risicoklasse: - 

 

Niet van toepassing 
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Code: 2020.02034 

 

Bron 04 

Beschrijving locatie/ toepassing: 

Schuur 1: 

Stallen, deuren; vlakke plaat als deuren 

Monster: 

MM02 

 

10-15% Chrysotiel 

0,1-2% Amosiet 

 

Hechtgebonden 

 

    

Foto 10 

 

Foto 11 

 

Foto 12 monsternamepunt MM02 
 

Opmerking: 

 

Sanering kan worden 

uitgevoerd onder 

risicoklasse 1 indien de 

deuren als geheel 

worden verwijderd 

 
 

Materiaal: 

Vlakke plaat 

 

7 stuks 

Toestand:  

Niet beschadigd 

Licht verweerd 

 

In scharnieren 

Bereikbaarheid: 

Goed 

Risicoklasse: 1 

 

Binnensanering, als 

geheel verwijderen 
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Code: 2020.02034 

 

Bron 05 

Beschrijving locatie/ toepassing: 

Schuur 2: 

Dak, gehele dakoppervlak; golfplaten als dakbeplating 

Monster: 

MM05 

 

10-15% Chrysotiel 

0,1-2% Amosiet 

 

Hechtgebonden 

 

    

Foto 13 

 

Foto 14 

 

Foto 15 monsternamepunt MM05 
 

Opmerking: 

 

- 

 
 

Materiaal: 

Golfplaten 

 

Ca. 261 m2 

Toestand:  

Niet beschadigd 

Licht verweerd 

 

Geschroefd 

Bereikbaarheid: 

Goed 

Risicoklasse: 2A 

 

Buitensanering, 

openluchtsanering 
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Code: 2020.02034 

 

Bron 06 

Beschrijving locatie/ toepassing: 

Schuur 2: 

Dak, ontluchtingskokers; vlakke plaat als aftimmering 

Monster: 

VM02-ref.MM03 

 

2-5% Chrysotiel 

 

Hechtgebonden 

 

    

Foto 16 

 

Foto 17 

 

Foto 18 

Opmerking: 

 

- 

 
 

Materiaal: 

Vlakke plaat 

 

Ca. 5 m2 totaal 

Toestand:  

Niet beschadigd 

Licht verweerd 

 

Gespijkerd 

Bereikbaarheid: 

Goed 

Risicoklasse: 2A 

 

Buitensanering, 

openluchtsanering 
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Code: 2020.02034 

 

Bron 07 

Beschrijving locatie/ toepassing: 

Schuur 2: 

Stallen, deuren; vlakke plaat als deuren 

Monster: 

VM03-ref.MM02 

 

10-15% Chrysotiel 

0,1-2% Amosiet 

 

Hechtgebonden 

 

    

Foto 19 

 

Foto 20 
 

Opmerking: 

 

Sanering kan worden 

uitgevoerd onder 

risicoklasse 1 indien de 

deuren als geheel 

worden verwijderd 

 
 

Materiaal: 

Vlakke plaat 

 

9 stuks 

Toestand:  

Niet beschadigd 

Licht verweerd 

 

In scharnieren 

Bereikbaarheid: 

Goed 

Risicoklasse: 1 

 

Binnensanering, als 

geheel verwijderen 
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Code: 2020.02034 

 

Bron 08 

Beschrijving locatie/ toepassing: 

Terrein naast schuur 2: 

Op maaiveld; vlakke plaat als restanten 

Monster: 

MM03 

 

2-5% Chrysotiel 

 

Hechtgebonden 

 

    

Foto 21 

 

Foto 22 

 

Foto 23 monsternamepunt MM03 
 

Opmerking: 

 

Sanering kan worden 

uitgevoerd onder 

risicoklasse 1 indien de 

deuren als geheel 

worden verwijderd 

 
 Materiaal: 

Vlakke plaat 

 

Ca. 10 m2  

terrein oppervlakte 

Toestand:  

Ernstig beschadigd 

Licht verweerd 

 

Losliggend 

Bereikbaarheid: 

Goed 

Risicoklasse: 2 

 

Buitensanering, 

openluchtsanering 
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2070799/9/1.1

RAPPORTAGE IDENTIFICATIE ASBEST
Buro Pear Asbestinventarisaties
T.a.v. de heer J. Harmsen
Woltersweg 58
7552 DD Hengelo
NEDERLAND

Document nr. : 2070799/9/1.1

Datum rapportage : 18-02-2020
Datum analyse : 18-02-2020
Datum ontvangst : 18-02-2020

Aantal monsters : 5
Pagina : 1 van 1

Analyse methode : conform NEN 5896 (Polarisatie Microscopie) (Q)

Aangeboden door : Buro Pear Asbestinventarisaties
Uw referentie : 2020.02034
Monstergegevens : Tweetal schuren - Tubbergen

Asbestsoort (m/m%)

M Monsteromschrijving Materiaal CHR AMO CRO OVE HB

1 MM01; S1 - dakbeplating Golfplaten 10-15 - 2-5 - Ja

2 MM02; S1 - staldeuren Vlakke plaat 10-15 0,1-2 - - Ja

3 MM03; S1/S2 - aftimmering kokers Vlakke plaat 2-5 - - - Ja

4 MM04; S1 - raamkozijnen Stopverf - - - - n.v.t.

5 MM05; S2 - dakbeplating Golfplaten 10-15 0,1-2 - - Ja

Toelichting bij de tabel en resultaten:
Aangetroffen asbest ingedeeld in klassen: <0,1 / 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-30 / 30-60 / >60 of - / +- / + / ++
M = Monsternummer Asb. = Asbest - = Geen asb. aangetroffen/
m/m% = Gewichtsprocenten OVE = Overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofylliet) concentratie asb. < 0,1%
CHR = Chrysotiel HB = Hechtgebonden (volgens NEN 5896, vigerende versie) +- = Spoor asb. aangetroffen
AMO = Amosiet pos = Asbest aanwezig, echter niet in percentage uit te drukken + = Asb. duidelijk aanwezig
CRO = Crocidoliet n.v.t. Niet van toepassing ++ = Veel asb. aanwezig

Eurofins Sanitas Testing B.V.
M. Gümüs

Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van de RVA Testen accreditatie onder nr. L568
- Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaal monsters, van de gebruikte onderzoeksmethode, is de bepalingsgrens 0,1%.

Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt, wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd. In geval dat bij de
methode met Polarisatie Licht Microscopie (PLM) van organisch gebonden materialen, vezel type materialen en kleefmonsters geen
asbest wordt aangetroffen, wordt aanbevolen om analyse te verrichten met behulp van Scanning Elektronen Microscopie (SEM).

- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 01 maart 2020 om 20h19 (1627285)

BuroPear Asbestinventarisaties SCA-code: 07-D070022.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070022.01-
2020.02034].

Identificatie
Adres Geesterseveldweg 5, Geesteren
Projectcode 2020.02034
Projectnaam Tweetal schuren
Broncode Bron 01/05
Bronnaam Dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 397 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 2070799/9/1.1

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.3 22112019 (ingangsdatum 22-11-2019)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1627285)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 01 maart 2020 om 20h19 (1627286)

BuroPear Asbestinventarisaties SCA-code: 07-D070022.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070022.01-
2020.02034].

Identificatie
Adres Geesterseveldweg 5, Geesteren
Projectcode 2020.02034
Projectnaam Tweetal schuren
Broncode Bron 02/06
Bronnaam Asbestcement vlakke plaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 8 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 2070799/9/1.1

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.3 22112019 (ingangsdatum 22-11-2019)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1627286)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 01 maart 2020 om 20h19 (1627287)

BuroPear Asbestinventarisaties SCA-code: 07-D070022.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070022.01-
2020.02034].

Identificatie
Adres Geesterseveldweg 5, Geesteren
Projectcode 2020.02034
Projectnaam Tweetal schuren
Broncode Bron 04/07
Bronnaam Asbestcement vlakke plaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 16 stuks
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer 2070799/9/1.1

Situatie
Bevestiging Geklemd met latten en/of beugels (asbesthoudende toepassing zelf is los)
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.3 22112019 (ingangsdatum 22-11-2019)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1627287)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 01 maart 2020 om 20h19 (1627288)

BuroPear Asbestinventarisaties SCA-code: 07-D070022.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070022.01-
2020.02034].

Identificatie
Adres Geesterseveldweg 5, Geesteren
Projectcode 2020.02034
Projectnaam Tweetal schuren
Broncode Bron 08
Bronnaam Asbestcement vlakke plaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 10 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 2070799/9/1.1

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.3 22112019 (ingangsdatum 22-11-2019)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1627288)
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EVALUATIEFORMULIER 
 

 

1. Asbestinventarisatie  

Naam inventarisatiebedrijf  

Ascert-code  

Rapportnummer  
Vrijgavedatum  

2. Asbestinventarisatie geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 

Naam inventarisatiebedrijf Buro Pear Asbestinventarisaties 
Ascert-code 07-D070022.01 
Rapportnummer 2020.02034 
Vrijgavedatum 1 maart 2020 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 
Naam inventarisatiebedrijf  
Ascert-code  

Rapportnummer  

Vrijgavedatum  
Omschrijving onvoorzien asbest 

Omschrijving Plaats Hoeveelheid  

    

    

    

    

    

    

    

    

Asbestverwijderingsbedrijf 

Naam: 
Ascert code: 
Naam:                                                 Handtekening: 

 

Verzonden naar:                  1                  2                  3                  4                  5                  6              
Verzonden door: 
Datum: 
Paraaf:  

Verzendlijst:                        1 = AIB   2 = AIB aanv.;   3 = AIB onvoorzien;   4 = gemeente;   5 = eigenaar;   6 = opdrachtgever 

 

 

 



Bijlage 6  Watertoets

200      bestemmingsplan Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp



datum 12-5-2020
dossiercode    20200512-63-23266

Geachte heer/mevrouw Hesselink,

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

STANDAARD WATERPARAGRAAF

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

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Dorpermeienweg 8.

Waterbeleid

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

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

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

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

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

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

Wateraspecten plangebied

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

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



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

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

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

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

Algemene info:

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

www.dewatertoets.nl
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1. INLEIDING 

Het plan 
Het plangebied betreft een perceel aan de Dorpermeienweg 8 te Denekamp. In het bestemmings-
plan Buitengebied 2010 is het perceel voorzien van de bestemming ‘wonen’ en ‘agrarisch – 1’.  
 

 
 
Initiatiefnemer wenst een wijziging van voornoemd bestemmingsplan, zodat het reeds aanwezige 
aannemersbedrijf kan worden voorzien van een positieve bestemming.  
 
Gelet op het VAB+ beleid wenst de gemeente mee te werken aan deze functiewijziging naar 
‘bedrijf – voormalig agrarisch’. De functiewijziging bedraagt 2698 m2. Het aannemersbedrijf be-
werkt materialen en heeft daarnaast opslag. Deze zijn alleen toegelaten ter plaatse van aandui-
dingen ‘specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf’ en ‘opslag’. De oppervlakte van deze 
aanduidingen bedragen 183 m2 respectievelijk 379 m2. Ondanks dat de functiewijziging ziet op 
het gehele bestemmingsvlak, bedraagt de totale oppervlakte voor bewerking van materialen en 
opslag 562 m2.  
 
Voorts is het op basis van het Schuur voor schuur beleid mogelijk om extra oppervlakte aan 
bijgebouwen op een perceel toe te laten. Initiatiefnemer maakt hiervan gebruik, zodat in totaal 
225 m2 aan bijgebouwen extra kan worden gerealiseerd. Hiervan wordt 163 m2 ingezet voor de 
legalisatie van enkele bijgebouwen. Deze bebouwing is in onderstaand figuur voorzien van een 
blauwe arcering. De overige 62 m2 wordt ingezet voor de bouw van extra bijgebouwen ten be-
hoeve van de opslag van het aannemersbedrijf en is reeds meegenomen in de hiervoor be-
noemde oppervlakte van de functieaanduiding ‘opslag’. Voor de volledigheid wordt opgemerkt 
dat de bebouwing die is voorzien van een rode arcering planologisch niet was toegelaten in het 
bestemmingsplan Buitengebied 2010 en niet positief wordt bestemd middels onderhavig plan en 
derhalve moet worden verwijderd.  
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Voorts is van belang dat middels het VAB+ beleid het mogelijk is om de middels het Schuur voor 
schuur beleid mogelijk gemaakte bebouwing te gebruiken voor bedrijvigheid gebonden aan het 
buitengebied, zoals de opslag van goederen ten behoeve van een aannemersbedrijf.  

 
Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan 
Hierna wordt de binnengekomen zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpenmeinen-
weg 8 te Denekamp.’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 3 december 2020 in de Staats-
courant en in het gemeenteblad is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening met ingang van 4 december 2020 het ontwerp-bestemmingsplan voor een ieder ter in-
zage gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de 
openingsuren in het gemeentehuis te Denekamp worden ingezien. Ook was het ontwerp te raad-
plegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswij-
zen kenbaar maken. Er is één zienswijze ontvangen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen 
zienswijze samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Ten slotte wordt 
elke onderdeel van deze zienswijze afgesloten met een conclusie.  
 
Belangenafweging wel of niet vaststellen bestemmingsplan 
De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een 
herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling 
met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten die 
bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken gebied. 
Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht mag ook 
niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (individuele) belangen op 
een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. 
 
De gevolgen van het vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen beoordeeld aan de hand 
van het vast te stellen bestemmingsplan, maar alle relevante belangen, waaronder ook de belan-
gen van het naastgelegen hotel, zijn in de afweging betrokken. Het vast te stellen bestemmings-
plan levert in onze optiek een wenselijk planologische situatie op, welke wij vanuit ruimtelijk oog-
punt aanvaardbaar achten.  
 
De zienswijze leidt tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Naast het wijzigen 
van de plantoelichting hebben zich ook wijzigingen voorgedaan in de planregels en de plankaart. 
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Laatst genoemde wijzigingen zien o.a. op vastleggen van de locatie van het aannemersbedrijf en 
de locatie waar opslag in de bebouwing mag plaatsvinden.  
 
Gelet op de aspecten die in de plantoelichting zijn opgenomen en de belangen van omwonenden 
en omliggende bedrijven, levert het vast te stellen bestemmingsplan geen onaanvaardbare aan-
tasting van deze belangen op.  
 
Opzet reactienota  
In hoofdstuk 2 worden de ingekomen zienswijzen tegen het bestemmingsplan samengevat en 
vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke zienswijze afgesloten 
met een conclusie. In hoofdstuk 3 worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen 
uit de zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan, op een rij gezet. 
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 
Datum brief: 17 december 2020 
 
Hoofdlijn van de zienswijze 
Reclamant 1 kan zich niet verenigen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Dorpermeienweg 8’ dan 
aan de overzijde van zijn woning voorziet in het wijzigen van de woonbestemming in een bedrijfs-
bestemming voor een aannemersbedrijf. De zienswijze is zowel gericht tegen de toekenning van 
de bedrijfsbestemming (inclusief de vergroting van het bestemmingsvlak) alsook tegen de plan-
regels.  
 
Hierna wordt de zienswijze weergegeven en voorzien van een gemeentelijk standpunt. 
 
1 Het plan is strijdig met artikel 2.1.6 van de omgevingsverordening 
Met het ontwerp-bestemmingsplan wordt 225 m2 extra aan bebouwing én de vestiging van een 
aannemersbedrijf mogelijk gemaakt op een perceel met een woonbestemming. Op een dergelijke 
functiewijziging is artikel 2.1.6 (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) van de provinciale Omge-
vingsverordening van toepassing. In dat artikel is bepaald dat “het verlies aan ecologische en/of 
landschappelijke waarden aantoonbaar in voldoende mate moet worden gecompenseerd door 
investeringen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.”  
Voor wat betreft de noodzakelijke kwaliteitscompensatie aan de Dorpermeienweg 8 wordt gebruik 
gemaakt van het gemeentelijk Schuur voor schuur-beleid. De kwaliteitscompensatie wordt echter 
gerealiseerd aan de Geesterseveldweg 5 in Geesteren, gemeente Tubbergen. Daar wordt de 
kwaliteitscompensatie gerealiseerd door twee varkensschuren te slopen. Die sloop zal aan de 
Geesterseveldweg waarschijnlijk ruimtelijke kwaliteitswinst opleveren. Maar de Geesterseveld-
weg 5 ligt op circa 27 kilometer afstand van de Dorpermeienweg 8. Hemelsbreed nog altijd circa 
21 kilometer. Daarmee is er geen enkele samenhang met de “omgeving” van de Dorpermeienweg 
8. En juist in de “omgeving” van de Dorpermeienweg zou de kwaliteitscompensatie moeten 
plaatsvinden aldus het bepaalde in artikel 2.1.6. Bij de Dorpermeienweg 8 worden slechts wat 
extra heesters aangeplant en een paar houten hekken geplaatst op het bedrijfsterrein zelf. Ruim 
onvoldoende om de negatieve  impact van de extra bebouwing en de vestiging van een aanne-
mersbedrijf in de “omgeving” te compenseren. 
Bovendien is uit de plandocumenten niet gebleken welke sociaal-economische en/of maatschap-
pelijke redenen aanleiding waren om het aannemersbedrijf juist hier vestigingsmogelijkheden te 
bieden en niet op een industrieterrein. 
 
Gemeentelijk standpunt 
In artikel 2.1.6, eerste lid, van de provinciale verordening is het volgende bepaald: 
 

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

 
Sociaal-economische redenen en VAB+ beleid 
Zoals volgt uit de paragraaf 3.3.3 van de plantoelichting is hier een sociaal-economische reden 
voor. Het VAB+ beleid heeft o.a. een sociaal economisch hoofddoel. Het beleid moet bijdragen 
aan het realiseren van nieuwe economische dragers en ruimte bieden voor een verbreding van 
bestaande economische dragers. Een belangrijke economische drager in het landelijk gebied is 
landbouw, recreatie, natuur. Daarnaast dient het VAB beleid ter voorkoming van verval en ver-
krotting van agrarische bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied. Het nieuwe VAB+ beleid beperkt 
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zich dus niet alleen tot vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen. Ook andere vrijgekomen be-
drijfsgebouwen kunnen aanspraak doen op de nieuwe regeling. Gelet hierop wordt het beleid 
VAB+ beleid genoemd. 
 
Voort is van belang dat het in het Schuur-voor-schuur beleid is aangegeven dat het in afwijking 
van het VAB+ beleid, het VAB+ beleid ook geldt voor locaties die nooit agrarisch zijn geweest. 
Op deze locaties kan derhalve ook functieverandering plaatsvinden zoals beoogd is met het 
VAB+ beleid, ook wanneer extra bebouwingsmogelijkheden zijn gecreëerd (of wordt gelegali-
seerd) door middel van het Schuur voor schuur-beleid. 
 
Door middel van VAB+ wordt in de bestaande schuren een aannemersbedrijf mogelijk gemaakt. 
Dat vindt conform het VAB+ beleid plaats in de schuren die in het verleden zijn opgericht en in in 
gebruik zijn geweest voor een agrarische functie.  
 
Daarnaast worden in het kader van het Schuur-voor-schuur beleid door sloop elders extra be-
bouwing mogelijk gemaakt.  
 
Middels het VAB+ beleid is het mogelijk om deze gebouwen te gebruiken voor bedrijvigheid ge-
bonden aan het buitengebied, zoals de opslag van goederen ten behoeve van een aannemers-
bedrijf.  
 
In tegenstelling tot reclamant stelt wordt er gelet op het VAB+ beleid voldaan aan de voorwaarde 
dat er sprake moet zijn van een sociaal-economische reden.  
 
Verlies aan ecologische en landschappelijke waarde in voldoende mate compenseren door ver-
sterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving 
De ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald conform de geldende gebiedskenmerken. Het plangebied 
ligt in het Oude Hoevenlandschap. De ambitie voor het Oude Hoevenlandschap is om het klein-
schalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende erven een ontwikke-
lingsimpuls te geven. De verspreide erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken en 
recreatie mits er wordt voortgebouwd aan de kenmerkende structuren van het landschap: de 
open esjes, de routes over de erven, de erf- en landschapsbeplantingen.  
 
Met de beoogde ontwikkeling neemt de ruimtelijke kwaliteit toe. Aan de zuidzijde van de bebou-
wing een houtsingel aangeplant met inheemse beplanting. Naast de bestaande eiken, wordt daar-
mee de landschappelijke inpassing van het erf verder versterkt. Op deze manier blijft de klein-
schaligheid van het erf behouden en het groene karakter verder versterkt. Op basis van voren-
staande kan geconcludeerd worden dat het voornemen een positieve bijdrage levert aan de ruim-
telijke kwaliteit passend bij de geldende gebiedskenmerken. Op deze manier wordt het groene 
karakter van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente verder versterkt. De ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied blijft behouden en er is geen sprake van aantasting van het landschap. Het erfin-
richtingsplan is opgenomen als bijlage 1 bij de plantoelichting. De aanleg en instandhouding hier-
van is gewaarborgd in artikel 3.4.2 van de planregels. Hieruit blijkt dat het erf op een adequate 
manier landschappelijk is ingepast en vindt in, in tegenstelling tot reclamant stelt, inpassing plaats 
in de omgeving. 
 
Voorts is van belang dat voorliggend bestemmingsplan een beleidsmatige relatie heeft met het 
bestemmingsplan voor de Geesterseveldweg 5 in Geesteren. De gemeenten Tubbergen en Din-
kelland hebben samen MijnOmgevingsvisie vastgesteld. Deze visie is voor beide gemeenten 
identiek, omdat beide gemeenten gelet op de kenmerken van het landschap, dezelfde speerpun-
ten voor het buitengebied hanteren. De visie is bedoeld om naar het totaal te kijken en niet als 
puzzelstukjes afzonderlijk, maar naar het geheel. Eén van de speerpunten is dat het buitengebied 
in balans moet zijn. We streven naar een buitengebied met een mooie balans tussen het landge-
bruik, de leefbaarheid en de kwaliteit van landschap, bodem, water en lucht. Dat maakt ons bui-
tengebied sterker en is gunstig voor de leefbaarheid. Dit doen we samen met onze inwoners, 
onze partners en de gebruikers. Onze speerpunten voor het buitengebied zijn: 
- toekomstgerichte agrarische sector waarbij duurzamere landbouw wordt 
 gestimuleerd; 
- goede staat van landschap en biodiversiteit waarbij we samenwerking zoeken 



 

7 

 met de landbouw; 
- kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is met respect voor landschap en 
 natuur. 
In het buitengebied ontwikkelen zich nieuwe bedrijfstypen met nieuwe bedrijfstakken. Dit zijn be-
drijven die vanouds door hun aard in het buitengebied passen. Maar die ook passen bij de huidige 
(nieuwere) opgaven die in het buitengebied spelen. Wij stimuleren deze ontwikkelingen en bieden 
een wenkend perspectief.  
 
Gelet op de beleidsmatige relatie tussen het buitengebied van Tubbergen en Dinkelland is het 
redelijk dat middels het Schuur-voor-schuurbeleid door sloop elders en het teruggeven van gron-
den aan de Groene Omgeving in Tubbergen extra bebouwing in Dinkelland wordt mogelijk ge-
maakt en een beperkte functiewijziging plaatsvindt (zie ook paragraaf 4 van deze reactienota). 
Met de beoogde ontwikkeling neemt de ruimtelijke kwaliteit op beide locaties toe. 
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan het bepaalde in artikel 2.1.6 van de provinciale verordening. 
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt het bestemmingsvlak aan de zuidwestzijde 
verkleind. Voorts wordt de landschappelijke inpassing aan de zuidzijde van het plangebied ver-
sterkt. De zienswijze van reclamant leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
2 Het plan is in strijd met artikel 2.1.5 lid 1 van de omgevingsverordening 
Gelet op het gestelde onder punt 1 dragen de ontwikkelingen die met het ontwerpbestemmings-
plan mogelijk gemaakt worden niet bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende gebiedskenmerken ter plekke. Een onderbouwing in de plantoelichting dat dit wel het 
geval is, zoals artikel 2.1.5, lid 1 dat voorschrijft, is daarmee niet mogelijk.  
 
Gemeentelijk standpunt 
In artikel 2.1.5 inzake ruimtelijke kwaliteit van de verordening is het volgende bepaald: 
 

lid 1 
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het be-
stemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende gebiedskenmerken. 
lid 2 
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing 
is gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en HOE-benadering) die in de Omgevingsvisie 
Overijssel is neergelegd. 
lid 3 
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past 
binnen het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd. 
lid 4 
Gemeenteraden mogen gemotiveerd afwijken van het ontwikkelingsperspectief dat voor het betreffende 
gebied geldt, wanneer: 

 er sprake is sociaal-economische en/of maatschappelijke redenen; en 

 voldoende verzekerd is dat er sprake is van versterking van ruimtelijke kwaliteit conform de 
gebiedskenmerken. 

lid 5 
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing 
is gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsmodel en op welke 
wijze de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikke-
ling. 
lid 6 
Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden waarvoor in de Catalogus Gebiedskenmer-
ken normerende uitspraken worden gedaan voorzien voor zover deze uitspraken zich daarvoor lenen, 
in een bestemmingsregeling conform deze normerende uitspraken. 
lid 7 
Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden waarvoor in de Catalogus Gebiedskenmer-
ken richtinggevende uitspraken worden gedaan voorzien voor zover deze uitspraken zich daarvoor le-
nen, in een bestemmingsregeling conform deze richtinggevende uitspraken. 
lid 8 
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Van normerende uitspraken in de Catalogus Gebiedskenmerken zoals bedoeld in lid 6 mag gemoti-
veerd worden afgeweken wanneer: 

 er sprake is van zwaarwegende sociaal-economische en/of maatschappelijke redenen en 

 voldoende verzekerd is dat er sprake is van versterking van ruimtelijke kwaliteit conform de 
provinciale ambities zoals aangegeven in de Catalogus Gebiedskenmerken. 

lid 9 
Van richtinggevende uitspraken in de Catalogus Gebiedskenmerken zoals bedoeld in lid 7 mag worden 
afgeweken mits voldoende gemotiveerd is dat de kwaliteitsambitie zoals aangegeven in de Catalogus 
Gebiedskenmerken in gelijke mate gerealiseerd wordt. 

 
Een toetsing hieraan heeft plaatsgevonden in paragraaf 3.2.3 van de plantoelichting. De ruimte-
lijke kwaliteit is bepaald conform de geldende gebiedskenmerken. Zoals blijkt uit de plantoelich-
ting levert het plan hieraan een positieve bijdrage.  
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan het bepaalde in artikel 2.1.5 van de provinciale verordening. De zienswijze 
van reclamant leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
3 Het plan is in strijd met artikel 2.6.4 van de omgevingsverordening 
Evenmin draagt de voorziene vestiging van een timmerfabriek bij aan het behoud of de ontwik-
keling van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost Twente zoals bedoeld in 
artikel 2.6.4 van de Omgevingsverordening.  
 
Gemeentelijk standpunt 
Artikel 2.6.4 van de verordening bepaalt:  

Bestemmingsplannen voorzien alleen in nieuwe ontwikkelingen binnen gebieden die in artikel 2.6.2 be-
grensd zijn als Nationaal Landschap als die bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de kern-
kwaliteiten als benoemd in artikel 2.6.3 en zoals nader uitgewerkt in bijlage 7 van deze verordening. 

 
De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente zijn omschreven in artikel 
2.6.3, tweede lid, van de verordening: 
 

De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente zijn: 
a. het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen; 
b. de grote mate van kleinschaligheid; 
c. het groene karakter. 

Deze kernkwaliteiten zijn nader uitgewerkt in bijlage 7b in bijlage 7 van deze verordening. 

 
Zoals wij reeds onder punt 1 hebben aangegeven onder het kopje ‘Verlies aan ecologische en 
landschappelijke waarde in voldoende mate compenseren door versterking van ruimtelijke kwa-
liteit in de omgeving’ voldoet het plan hieraan.  
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan het bepaalde in artikel 2.6.4 van de provinciale verordening. De zienswijze 
van leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
4 Het plan is in strijd met artikel 2.1.3, eerste lid, van de provinciale verordening 
Op grond van artikel 2.1.3 , lid 1 moet aannemelijk gemaakt worden dat er voor een aannemers-
bedrijf in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied en de 
ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering 
en/of transformatie. Uit de documenten blijkt niet dat er geen plek is binnen het stedelijk gebied. 
Dit wordt niet aannemelijk gemaakt. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Uit de toelichting van de provinciale verordening volgt dat door middel van de principes van zuinig 
en zorgvuldig ruimtegebruik de verplichting wordt opgelegd om voor stedelijke functies eerst de 
mogelijkheden te benutten binnen gebieden die al een stedelijke functie hebben, voordat een 
claim mag worden gelegd op gebieden die nu nog een groene functie hebben. Voor de Groene 
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Omgeving geldt een variant op de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik die erop ge-
richt is om eerst zoveel mogelijk bestaande erven en bebouwing te gebruiken voordat meege-
werkt mag worden aan nieuw ruimtebeslag op de Groene Omgeving. Artikel 2.1.3 van de veror-
dening betreft de provinciale ladder voor duurzame verstedelijking.  
 
Artikel 2.1.3 luidt als volgt:  

lid 1 
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door 
bouwen en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt: 

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

 dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied opti-
maal zijn benut. 

lid 2 
Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving voorzien uitsluitend in ontwikkelingen die een extra 
ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen anders dan de uitleg van steden en dorpenwanneer 
aannemelijk is gemaakt: 

 dat (her)benutting van bestaande erven en/of bebouwing in de Groene Omgeving in redelijk-
heid niet mogelijk is; 

 dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut. 

 
In de verordening wordt onder stedelijke ontwikkeling verstaan: het realiseren van stedelijke func-
ties zoals woningbouw, bedrijventerreinen, detailhandel, horeca, maatschappelijke, educatieve 
en religieuze voorzieningen met de daarbij behorende infrastructuur met bijbehorend groen en 
water en het hiertoe bouwrijp maken van gronden. Onder Groene Omgeving wordt verstaan: de 
gronden die niet vallen onder bestaand bebouwd gebied. Onder bestaand bebouwd gebied wordt 
verstaan: de gronden binnen steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies 
(…). Onder stedelijke functie wordt verstaan: functies van steden en dorpen, zoals wonen, bedrij-
vigheid (…) met de daarbij behorende infrastructuur, stedelijk water en stedelijk groen.  
 
Met voorliggend plan is sprake van het benutten van een bestaand erf met bebouwing. Het betreft 
een erf dat momenteel is voorzien van de functie wonen, maar in het verleden als een agrarisch 
bedrijf in gebruik is geweest en was voorzien van een agrarische bestemming. Ter voorkomen 
van leegstand en verval heeft het erf een nieuwe (duurzame) functie gekregen. Er is ingevolge 
de verordening sprake van een stedelijke ontwikkeling. Zoals blijkt uit paragraaf 3.1 is bedraagt 
het ruimtebeslag op de groene omgeving ca. 290 m2 (verruiming bestemmingsvlak) en voorts 
blijkt dat er geen ruimte is binnen bestaand bebouwd gebied. Er is geen geschikte ruimte be-
schikbaar op de bedrijventerreinen in Denekamp. Ook zijn er geen andere panden beschikbaar 
binnen bestaand stedelijk gebied die geschikt gemaakt kunnen worden voor een aannemersbe-
drijf. Zowel in verband met milieuzonering (panden zijn omgeven door woonwijken), als ook van-
wege de beperkte omvang (m²) vandeze panden. Tot slot zijn er ook geen geschikte panden 
beschikbaar die ingezet zouden kunnen worden voor meervoudig ruimtegebruik.  
 
Daarbij blijkt uit jurisprudentie dat een voorziene ontwikkeling in een bestemmingsplan voldoende 
substantieel moet zijn om te kunnen worden aangemerkt als stedelijke ontwikkeling. Wanneer 
een bestemmingsplan voorziet in kleinschalige bedrijfsbebouwing, het plandeel met de bedrijfs-
bestemming beperkt van omvang is en beperkte gebruiksmogelijkheden biedt, voorziet dit plan 
in zoverre niet in een stedelijke ontwikkeling (Uitspraak 23 april 2014; ECLI:NL:RVS:2014:1442). 
Aan de Dorpermeienweg 8 in Denekamp is reeds sprake van een bestaand (voormalig agrarisch) 
erf. Zoals aangegeven heeft het erf een nieuwe functie gekregen, dit om leegstand en verval te 
voorkomen.  
 
Daarnaast is de ontwikkeling gelegen buiten bestaand stedelijk gebied. Zoals blijkt uit paragraaf 
3.1.2 is er binnen de kern Denekamp onvoldoende ruimte beschikbaar om in de bedrijfsbebou-
wing te voorzien. Daarnaast voorziet voorliggend plan in een specifiek kleinschalig werkmilieu in 
de vorm van een aannemersbedrijf, dat passend is in het buitengebied. Gelet op het voren-
staande is het voorliggende bestemmingsplan in overeenstemming met artikel 2.1.3 uit de Om-
gevingsverordening Overijssel.  
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Tot slot wordt met voorliggend plan, ter compensatie van de bouwmogelijkheden aan de Dorper-
meienweg, 360 m² aan landschapontsierende bebouwing gesloopt op het perceel Geesterseveld-
weg 5 te Geesteren. Per saldo neemt de bebouwing dan ook af in het buitengebied van de ge-
meente Dinkelland/Tubbergen. Er is namelijk geen sprake van verschillende ‘buitengebieden’, 
maar van één samenhangend buitengebied dat onderdeel uitmaakt van twee gemeenten (en 
wellicht nog breder getrokken kan worden). Dit komt niet alleen tot uiting door het feit dat beide 
gemeente plattelandsgemeenten zijn die qua landschapskenmerken en grondgebruik goed ver-
gelijkbaar met elkaar zijn, maar ook in het gegeven dat beide gemeenten een zelfde visie voor 
het buitengebied nastreven. Deze visie is neergelegd in MijnOmgevingsvisie van beide gemeen-
ten onder het speerpunt ‘Buitengebied in balans’. Derhalve kan gesteld worden dat het voorne-
men voldoet aan de uitgangspunten van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
5 Aan de Dorpermeienweg 8 is geen sprake van een bestaand aannemersbedrijf 
Ten onrechte wordt er inde plantoelichting en motivering vanuit gegaan dat er aan de Dorpermei-
enweg 8 sprake is van een reeds bestaand aannemersbedrijf. Ter plekke zijn nieuwe bedrijfsge-
bouwen gerealiseerd die samen met reeds aanwezige gebouwen in gebruik zijn genomen ten 
behoeve van een timmerfabriek. Dat heeft plaatsgevonden in strijd met de ter plekke geldende 
regels voor een woonbestemming. Als uitgangspunt voor de toelichting en motivering moet uit-
gegaan worden van de actuele juridisch-planologische situatie met een woonbestemming en niet 
tevens ook van de illegale bebouwing en het gebruik als timmerfabriek in strijd met de ter plekke 
geldende woonbestemming. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Het betreft een planologische wijziging van wonen naar VAB+, waarmee het feitelijk gevestigde 
aannemersbedrijf planologisch wordt toegelaten. De bebouwing die zonder omgevingsvergun-
ning voor de activiteit bouwen is opgericht, wordt deels planologisch toegelaten, zodat deze ook 
voor de zgn. a-activiteit kan worden gelegaliseerd. 
 
Conclusie 

De zienswijze van reclamant leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  
 
 
6 Er wordt een nieuw aannemersbedrijf mogelijk gemaakt en niet alleen de opslag 
In de plantoelichting wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat er sprake is van alleen de opslag 
van hout ten behoeve van een aannemersbedrijf. In de huidige (illegale)  gebruikssituatie is er 
evenwel sprake van een volwaardige timmerfabriek met bijbehorende houtbewerkingsmachines. 
Er is ook geen sprake van een tweede vestigingslocatie waar de houtbewerking en -verwerking 
plaatsvindt van  het hout dat aan de Dorpermeienweg 8 is opgeslagen. Met het ontwerp-bestem-
mingsplan wordt de vestiging (of legalisatie) van een volwaardige timmerfabriek mogelijk ge-
maakt, en niet alleen houtopslag. In zoverre zijn de plantoelichting en het plan zelf niet goed op 
elkaar afgestemd. Door ten onrechte uit te gaan van alleen “opslag” is ook het gemeentelijk beleid 
op een onjuiste wijze toegepast. Zie daarvoor onder 6. 
 
Gemeentelijk standpunt 
In tegenstelling tot reclamant stelt wordt in de plantoelichting niet alleen uitgegaan van ‘alleen 
opslag’, er wordt immers gesproken over een aannemersbedrijf. Zie ook de reactie onder punt 5. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
7 Het plan voldoet niet aan de oppervlakte van 500 m2 in het VAB+ beleid 
Om de uitbreiding van de bebouwing en de vestiging van een aannemersbedrijf ter plekke moge-
lijk te maken is gebruik gemaakt van zowel de Schuur voor schuur-regeling als van het VAB+ 
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beleid. In een tweetrapsraket. Met het Schuur voor schuurbeleid moet de illegale bebouwing wor-
den gelegaliseerd. En met het VAB+ beleid wordt vervolgens de vestiging en het gebruik als 
aannemersbedrijf mogelijk gemaakt. Ook dus voor van de eerder illegaal gerealiseerde bebou-
wing.  
 
Met de vaststelling door de raad van het VAB+ beleid zijn er echter beleidsmatige spelregels 
geformuleerd waaraan een verzoek getoetst moet worden. Van belang daarbij is dat het hier gaat 
om de nieuwvestiging van een aannemersbedrijf op een erf met een bestemming voor woondoel-
einden. Daarvoor was extra bebouwing nodig. En dus niet om de legalisering van bestaand ge-
bruik voor houtopslag.  
 
Voor wat betreft de gebruiksmogelijkheden in het buitengebied wordt in het gemeentelijk VAB+ 
beleid onderscheid gemaakt tussen wél en niet aan het buitengebied gelieerde bedrijvigheid. 
Aannemersbedrijven en timmerfabrieken worden benoemd als niet aan het buitengebied geli-
eerde bedrijvigheid. Over deze categorie meldt de gemeenteraad het volgende in het VAB+ be-
leid: 
 

“Niet aan het buitengebied gebonden activiteiten. 
 Deze categorie hoort primair thuis (op de bedrijfsterreinen) in de kernen en het is niet wenselijk voor 
deze categorie het VAB beleid aan te passen. Uitgangspunt hierbij is dat deze activiteiten in het landelijk 
gebied kleinschalig blijven. Gelet hierop blijft 500 m2 hiervoor de maximaal toegestane oppervlakte. 
Hierdoor blijft het buitengebied een “kraamkamer” voor bedrijvigheid welke bij groei een plek op het 
bedrijventerrein moeten zoeken. Indien de bedrijven een groei doormaken (> 500 m2) zullen zij zich 
primair moeten vestigen op de bedrijfsterreinen.” 

 
Met of na de legalisering van bebouwing met toepassing van de Schuur voor schuur-regeling is 
er ongeveer 570 m2 aan bedrijfsbebouwing aanwezig, Daarnaast is nog voorzien in 35 m2 extra 
te bouwen. Samen dus ca 605 m2. Deze oppervlaktemaat aan bedrijfsgebouwen voor een niet 
aan het buitengebied gelieerd bedrijf is niet in overeenstemming met de maximale beleidsmatige 
mogelijkheden (500 m2). Nu er kennelijk ook nog behoefte is aan extra bebouwing (35 m3) zal 
duidelijk zijn dat de omvang en beoogde groei niet in overeenstemming is met het VAB+ beleid. 
Het gaat hier dus om de nieuwvestiging van een bedrijf dat niet in het buitengebied thuishoort en 
direct al extra ruimte nodig heeft in de vorm van extra bebouwing en een vergroting van het 
bestemmingsvlak. Faciliteren van de vestiging van een dergelijk niet aan het buitengebied geli-
eerd bedrijf met de bijbehorende behoefte aan extra bedrijfsgebouwen staat haaks op de doel-
stelling van het VAB+ beleid. 
 
In dat verband merk ik ook nog op dat er in het plan een grotere dan de gebruikelijke maximaal 
toegestane oppervlakte voor de bijgebouwen e.d. is opgenomen. Toegestaan wordt maximaal  
650 m2, terwijl dat in lijn met de gebruikelijke planvoorschriften maximaal 600 m2 zou mogen zijn. 
100m2 voor de bijgebouwen bij de woning en 500 m2 voor bedrijfsactiviteiten, samen 600 m2. 
 
Gemeentelijk standpunt 
In het VAB+ beleid is bepaald dat de omvang van de activiteit niet meer dan 500 m2 mag zijn. In 
de overige gebouwen mag wel opslag plaatsvinden. In het kader van de rechtszekerheid worden 
de planregels n.a.v. deze zienswijze aangepast.  
 
Het aannemersbedrijf bewerkt materialen en heeft daarnaast opslag. Deze zijn alleen toegelaten 
ter plaatse van aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf' en 'opslag'. De 
oppervlakte van deze aanduidingen bedragen 183 m2 respectievelijk 379 m2. Ondanks dat de 
functiewijziging ziet op het gehele bestemmingsvlak, bedraagt de totale oppervlakte voor bewer-
king van materialen en opslag 562 m2. Ten opzichte van de het voorgaande bestemmingsplan is 
de totale oppervlakte voor bijgebouwen toegenomen. Daarbij is de bouwregels een onderscheid 
gemaakt voor bijgebouwen die behoren bij de bedrijfswoningen en de bijgebouwen die behoren 
bij het bedrijf. In totaal wordt er 225 m2 toegevoegd aan bijgebouwen, welke worden gebruikt door 
het aannemersbedrijf. Het gebruik van het aannemersbedrijf is beperkt mogelijk binnen de be-
stemming. Ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf' 
is het bewerken van materialen toegelaten en ter plaatse van de functieaanduiding 'opslag' is 
opslag toegelaten. 
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In artikel 3.1 wordt onderdeel a verwijderd en luidt het gewijzigde artikel als volgt: 
 

De voor ‘Bedrijf - Voormalig agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een aannemersbedrijf aan de 

Dorpermeienweg 8 in Denekamp, niet zijnde geluidszoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen 
en/of vuurwerkbedrijven; 

b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen, al 
dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinscha-
lige bedrijfsmatige activiteit; 

 

Vervolgens zijn er twee aanduidingen aan de plankaart toegevoegd, te weten: ‘specifieke vorm 
van bedrijf – aannemersbedrijf’ en ‘opslag’. Hiermee is op de plankaart aangeduid waar de be-
werking materialen ten behoeve van het aannemersbedrijf en waar opslag mag plaatsvinden. 
Hiertoe worden in artikel 3.4 inzake de specifieke gebruiksregels twee gebruiksverboden toege-
voegd: 
 

- het bewerken van materialen ten behoeve van onder 3.1. onder a bedoelde bedrijf anders dan 
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf’; 

- het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van opslag anders dan ter plaatse van 
de aanduiding ‘opslag’.  

 
Er wordt daarmee voldaan aan het VAB+ beleid. 
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen en leidt tot een aanpassing van de planre-
gels. 
 
 
8 De afstand tot het belendende perceel bedraagt minder dan 50 meter 
Om milieuoverlast te voorkomen moeten de Vrijkomende Agrarisch Bedrijfsgebouwen (VAB’s) op 
minimaal 50 meter afstand staan van de grens van naburige bouwpercelen. Een groot deel van 
de bedrijfsgebouwen aan de Dorpermeienweg 8 is gesitueerd binnen 50 meter vanaf het woon-
perceel van cliënt aan de overzijde van de weg. 
Bovendien worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden aan de Dorpermeienweg 8 ten onrechte 
niet beperkt tot aanwezige VAB-bebouwing. Het is daarmee mogelijk om binnen het hele bestem-
mingsvlak vervangende bedrijfsgebouwen te realiseren. De bedrijfsbestemming ligt op slechts 
8,50 meter afstand uit de woonbestemming aan de overzijde van de weg. Een dergelijk planopzet 
is uit ruimtelijk oogpunt en in milieutechnische zin ongewenst en niet aanvaardbaar. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Reclamant stelt terecht dat niet wordt voldaan aan de afstand van 50 meter die wordt genoemd 
in het VAB+ beleid. De afstand tussen de VAB+ activiteit, de grens van het betreffende gebouw, 
en de grens van het naburig perceel bedraagt 48 meter. Deze afstand is opgenomen als milieu-
kundige randvoorwaarde. Deze afstand is bedoeld om te voorkomen dat er hinder ontstaat tussen 
een locatie waar VAB+ activiteiten worden uitgeoefend en naburig gelegen perceel. Op grond 
van artikel 4:84 van de Awb is het mogelijk om af te wijken van het beleid en dienen alle omstan-
digheden van het geval te worden betrokken. Daarbij moet worden bezien of handelen overeen-
komstig de beleidsregels gelet op de omstandigheden op zichzelf, dan wel tezamen met andere 
omstandigheden, in een concreet geval tot onevenredige gevolgen leidt.  
 
Het perceel van reclamant is voorzien van de bestemming wonen. Het perceel is gelegen in het 
buitengebied en de omliggende percelen zijn voorzien van de bestemming agrarisch, wonen, bos 
en natuur en de betreffende weg waar het perceel aanligt is voorzien van de bestemming verkeer. 
Onderhavig perceel is voorzien van de bestemming wonen en initiatiefnemer wil deze bestem-
ming hebben gewijzigd naar de bestemming ‘bedrijf-voormalig agrarisch’ ten einde een aanne-
mersbedrijf met een maximale oppervlakte van 500 m2 met opslag binnen de bebouwing mogelijk 
te maken. Het VAB+ beleid is bedoeld om voormalig agrarische erven met de daarbij behorende 
agrarische gebouwen een nieuwe functie te geven. Het betreffende erf is in het bestemmingsplan 
Buitengebied 2010 weliswaar voorzien van de bestemming wonen, maar de omvang van de agra-
rische bedrijfsgebouwen is dusdanig dat het normaliter volgens het gemeentelijk beleid te veel is 
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voor de realisatie van een woonfunctie. Dergelijke gebouwen lenen zich bij uitstek voor vervolg-
functie om verval en leegstand tegen te gaan. Het VAB+ beleid biedt onder voorwaarden die 
ruimte.  
 
De milieukundigen gevolgen zijn afgewogen en leiden niet tot een onevenredige aantasting van 
het woon- en leefklimaat van reclamant. Gelet op het vore overwogene leidt het afwijken van de 
afstand van 50 meter niet tot onevenredige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van recla-
mant.  
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
9 Parkeervoorzieningen en laden en lossen op eigen erf zijn niet voorzien 
De op het erf te realiseren parkeerplaatsen en laad- en losplekken dienen landschappelijk goed 
te worden ingepast. Dat moet op grond van het VAB+ beleid blijken uit het landschappelijk inpas-
singsplan. In het landschappelijk inpassingsplan dat deel uitmaakt van het ontwerpbestemmings-
plan blijkt ten onrechte niet waar en hoe die inpassing plaatsvindt.  
 
Gemeentelijk standpunt 
Het parkeren en het laden en lossen zal plaatsvinden op het eigen erf. De realisatie van 12 par-
keerplaatsen vindt plaats ter plaatse van letter i van de landschappelijke inpassing. Er wordt een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen, opdat de 12 parkeerplaatsen worden gerealiseerd en 
in stand gehouden.   
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  
 
 
10 Onvoldoende rekening gehouden met milieugevolgen en/of deze onvoldoende onder-
zocht. Onjuiste uitgangspunten bij milieuzonering gehanteerd. 
In paragraaf 4.2 van de toelichting behorende bij het ontwerp-bestemmingsplan wordt de milieu-
zonering van het bedrijf toegelicht. Daarbij wordt uitgegaan van de categorisering uit de VNG-
publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. De concrete beoordeling van de planologische situatie 
aan de Dorpermeienweg 8 op basis van die publicatie vertoont ernstige tekortkomingen.  
Ten eerste wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat er reeds een aannemersbedrijf gevestigd is 
aan de Dorpermeienweg 8. In planologisch-juridische zin is er echter sprake van een illegale 
situatie. Ter plekke is sprake van een woonbestemming. Met het ontwerpplan wordt juist de 
nieuwvestiging van een aannemersbedrijf planologisch mogelijk gemaakt. 
Ten tweede wordt er bij de beoordeling ten onrechte vanuit gegaan dat er sprake is van de ves-
tiging van een aannemersbedrijf. In de praktijk wordt er onder de noemer “aannemersbedrijf” een 
timmerfabriek, annex houtzagerij gevestigd aan de Dorpermeienweg 8. Voor een timmerfabriek 
annex houtzagerij worden in “Bedrijven en milieuzonering” (veel) grote hinderafstanden genoemd 
waarmee rekening gehouden moet worden, met name in verband met geluidhinder. Het gaat om 
50 m. voor een timmerfabriek, respectievelijk 100 m. voor een houtzagerij, in plaats van de ge-
hanteerde 30 meter voor een aannemersbedrijf.  
Terzijde wijs ik nog op de begripsomschrijving voor een aannemersbedrijf, zoals opgenomen on-
der artikel 1.7 van de planvoorschriften. Deze luidt: 
“aannemersbedrijf: een bouwonderneming voor nieuwbouw, verbouwingen of sloop” 

Deze omschrijving, en daarmee ook dus de bestemmingregeling in artikel 3.1, aanhef en onder 
b, is niet afgestemd op de bedrijfsactiviteiten ter plaatse. “Timmerfabriek” o.i.d. dekt wel de lading 
maar betekent ook dat er ander zwaarder beoordelingskader uit “Bedrijven en milieuzonering” 
moet worden toegepast.  
Ten derde wordt er in de plantoelichting terecht vanuit gegaan dat de hinderafstanden 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. Bij de concrete toepassing van die meetregel  op 
de situatie aan de  Dorpermeienweg 8 wordt echter ten onrechte uitgegaan van de feitelijk be-
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oogde gebruikssituatie aan de Dorpermeienweg. Daarbij is gemeten tussen de hoek van de wo-
ning van cliënt en de hoek van de voormalige kapschuur. Afstand: 48 meter. De dichterbij gelegen 
bedrijfsgebouwen worden (kennelijk en feitelijk) alleen voor opslag gebruikt zo valt te lezen.  
Deze benadering is onjuist omdat:  
a.  ten onrechte voorbij wordt gegaan aan het feit dat ook de opslag gewoon onderdeel is van 
de bedrijfsactiviteiten; 
b   niet onderkend wordt dat het ontwerpplan gebruikswijzigingen tussen de gebouwen toelaat 
en; 
c.  niet onderkend wordt dat er op basis van de planregels gewoon vervangende bebouwing 
dichter bij de woning van cliënt gerealiseerd kan worden. 
De afstand tussen de huidige woning van cliënt en de nieuwe bedrijfsbestemming bedraagt on-
geveer 11 meter. Dit is de afstand waarop de milieuzonering getoetst moet worden en niet de 48 
meter zoals in de plantoelichting het geval is. Bij 11 meter voldoet de afstand bij lange na niet aan 
de hinderafstanden uit “Bedrijven en milieuzonering”. 
 
Gemeentelijk standpunt 

In tegenstelling tot reclamant stelt is er geen sprake van een timmerfabriek annex houtzagerij op 
deze locatie. Eigenaar exploiteert op de locatie Dorpenmeienweg 8 een eenmanszaak als zelf-
standige in de bouw. Het bedrijf wordt ingehuurd om kleinschalige bouwwerkzaamheden te ver-
richten op locaties bijvoorbeeld de realisatie van een dakkapel of een uitbouw. Hiervoor worden 
in een deel van de bestaande schuur machinale bewerkingen verricht en worden en bouw(gere-
lateerde) materialen opgeslagen. De huidige activiteiten sluiten het best aan op een inrichting met 
milieucategorie 2, een ‘aannemersbedrijven met werkplaats b.o. < 1000 m2’, volgens de VNG 
publicatie “bedrijven en milieuzonering”. Hiervoor geldt een richtafstand van 30 meter in verband 
met het aspect geluid.  
 
Wij hebben geconstateerd dat de bestemming “bedrijf – Voormalig agrarisch” in het ontwerp be-
stemmingsplan te ruim is. Er kan door middel van vervangende nieuwbouw bedrijfsfuncties dich-
ter bij de woning van reclamant gerealiseerd worden en/of door middel van een gebruikswijziging 
in de bestaande gebouwen. Zie paragraaf 7 van onderhavige reactienota, zodat door de daarin 
genoemde aanpassing aan het bestemmingsplan vastligt waar de machinale bewerking van ma-
terialen mag plaatsvinden. Zie ook paragraaf 11 ten aanzien van het aspect geluid. De dichtstbij-
zijnde gevel van een woning ligt aan de Dorpermeienweg 7. De afstand tussen de schuren waar 
het aannemersbedrijf (exclusief de schuren voor opslag) is voorzien en de voorgevel van de wo-
ning aan de Dorpermeienenweg 7 bedraagt 48 meter. Het woon- en leefklimaat van reclamant 
wordt niet onevenredig aangetast. 
  
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
11 Mogelijke geluidhinder op woning van reclamant is niet onderzocht 
In de plantoelichting wordt volstaan met de aanname dat het wegverkeerslawaai ten gevolge van 
de Dorpermeienweg niet in de weg staat aan de vestiging van een timmerfabriek aan de Dorper-
meienweg 8. Niet onderzocht is evenwel wat de vestiging van de timmerfabriek voor gevolgen 
heeft qua geluidhinder op de woning van cliënt, een geluidsgevoelig object volgens de Wet ge-
luidhinder. Het aspect industrielawaai moet onderzocht worden, toegesneden op de planolo-
gische mogelijkheden ter plekke.  
Daarbij is het volgende van belang. In de “Nota Geluidsbeleid” van de gemeente Dinkelland wordt 
het buitengebied in verband met het wegverkeerslawaai getypeerd als “redelijk rustig” en met 
betrekking tot industrielawaai als “rustig”. De ambitiewaarden voor het geluidsniveau die daarbij 
gelden bedragen 48 dB voor het wegverkeersgeluid (Lden) en 45 dB(A)  voor geluid veroorzaakt 
door bedrijven (Letmaal).  
Het achtergrondgeluidniveau van het verkeer op de scandinavieroute (N342) ter hoogte van de 
woning Dorpermeienweg 7 bedraagt momenteel 46 dB (Lden), respectievelijk 47 dB (Lday) (bron: 
Atlas van Overijssel). 
In het alsnog uit te voeren geluidonderzoek moeten in ieder geval de geluidhindergevolgen van 
de navolgende bronnen worden betrokken, zowel als bron op zich alsmede als cumulatieve ge-
luidshinder van alle (mogelijke) geluidhinderbronnen samen: 
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-  wegverkeerslawaai Nordhornsestraat (scandinavieroute - N342); 
-  wegverkeerslawaai Schotbroekweg; 
-  wegverkeerslawaai  Dorpermeienweg; 
- gebruik parkeerterrein bij pannekoekenhuis “ Bolle Jan” en; 
-  industrielawaai ten gevolge van de timmerfabriek aan de Dorpermeienweg 8 t.g.v. onder an-
dere de houtbewerkingsmachines, rijdend materieel (heftrucs, tractoren, verrijker), verkeersbe-
wegingen, etc. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Naar aanleiding van dit onderdeel van zienswijze is er aanvullend onderzoek uitgevoerd naar het 
aspect geluid. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal (piek)geluidniveau 
vanwege de inrichting is ter plaatse van omliggende woningen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is 
de verkeersaantrekkende werking van een naar de inrichting, de indirecte hinder, beoordeeld. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook onderzoek gedaan naar het geluid in de tuin 
van reclamant. Op basis van het onderzoek zijn de volgende resultaten van belang: 
 
Langetijdgemiddelde beoordelingsniveau 

- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting bedraagt ten hoogste 
36 dB(A) in de dagperiode, in de avond- en nachtperiode zijn er geen activiteiten, ter 
plaatse van omliggende woningen en referentiepunten. Met deze waarde wordt aan de 
ambitiewaarde van het gemeentelijk beleid en aan de normen van het Activiteitenbesluit 
voldaan.  

- In het kader van goede ruimtelijke ordening is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
beoordeeld in de tuin van de Dorpermeienweg 7. Het geluidniveau bedraagt ten hoogste 
36 dB(A). Hiermee wordt aan de ambitiewaarde van 45 dB(A) voldaan. 

 
Maximaal geluidniveau 

- Het maximaal (piek)geluidniveau bedraagt ten hoogste 69 dB(A) in de dagperiode, in de 
avond- en nachtperiode zijn er geen activiteiten, ter plaatse van omliggende woningen. 
Op referentiepunten bedraagt het maximaal geluidniveau ten hoogste 66 dB(A) in de 
dagperiode. Het maximaal geluidniveau is hoger dan de gestelde richtwaarde maar vol-
doet aan de algemeen geaccepteerde bovengrens, de norm van het Activiteitenbesluit. 

- In het kader van goede ruimtelijke ordening is het maximaal (piek)geluidniveau beoor-
deeld in de tuin van de Dorpermeienweg 7. Het maximaal geluidniveau bedraagt ten 
hoogste 70 dB(A) ten noordwesten van de woning. Achter, ten noordoosten, van de wo-
ning bedraagt het maximaal geluidniveau 47 dB(A). In de tuin van de Dorpermeienweg 7 
wordt aan de ambitiewaarde van 55 dB(A) voldaan. 

 
Cumulatie 
In het kader van de beoordeling of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat is ook het 
aspect cumulatie in het onderzoek meegenomen. Vanwege verkeerslawaai op de Dorpenmeien-
weg (landelijke ligging, hoofdzakelijk in gebruik voor bestemmingsverkeer) is er geen relevante 
geluidsbelasting te verwachten. De indirecte hinder wordt veroorzaakt door verkeer dat ten be-
hoeve van de inrichting op de openbare weg rijdt. Het betreffen de vervoersbewegingen van 
vrachtwagens, personenauto’s en bestelbussen op de Dorpermeienweg. De indirecte hinder 
wordt beoordeeld tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, tot het de toegestane 
rijsnelheid (60 km/u) of de eerstvolgende kruising heeft bereikt. Verkeer van een naar de inrichting 
komt en gaat hoofdzakelijk via de Nordhornsestraat (N342). De equivalente geluidbelasting van-
wege het verkeer op de Dorpermeienweg in westelijke richting is derhalve tot aan de Schot-

broekweg beoordeeld. De verkeersaantrekkende werking voor onderhavig plan voldoet aan de 
richtwaarde van 50 dB(A) conform de Circulaire inzake indirecte hinder.  
 
Voor de beoordeling van de samenloop van geluid van bedrijven wordt uitgegaan van de toege-
stane geluidimmissie, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, conform het Activiteitenbesluit. 
De omliggende bedrijven gereguleerd door de normen van het Activiteitenbesluit. Deze normering 
sluit aan bij de bovengrens conform het gemeentelijk beleid, maar is hoger dan de ambitiewaar-
den. Van een (bestaande) inrichting mag verwacht worden dat deze niet meer geluid produceert 
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dan het Activiteitenbesluit toestaat, ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde. Deze geluidbelasting is 
dan ook acceptabel.  
 
Gebruiksverbod 
Uit het geluidsonderzoek volgt dat de werkzaamheden op de locatie in de dagperiode van ca. 
8.30 tot 17.00 uur worden uitgevoerd. In het bestemmingsplan zal worden geregeld dat alleen in 
de periode tussen 7.00 uur en 19.00 het bedrijf zijn werkzaamheden mag uitvoeren. Daartoe 
wordt in artikel 3.4 een gebruiksverbod opgenomen, te weten: 
 

‘voor de onder artikel 3.1 onder a genoemde bedrijvigheid in de avond- en nachtperiode tussen 

19.00 en 07.00 uur;’. 
  
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
12 Stof en geurhinder is niet onderzocht 
De stofverspreiding en geurhinder ten gevolge van de vestiging van een timmerfabriek is ten 
onrechte niet onderzocht. Dat klemt des te meer omdat in de huidige illegale situatie reeds geur- 
en stofhinder wordt ondervonden door cliënt, met name op dagen met een hoog luchtvochtigheid-
gehalte.  
 
Gemeentelijk standpunt 
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzo-
nering' uit 2009 gehanteerd. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspec-
ten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de inde-
ling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteinde-
lijke 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 mili-
eubelastende 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'. 
 
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de kern Denekamp. Het plangebied wordt 
overwegend omgeven door burgerwoningen en agrarische- en natuurgronden (bos). Op grond 
hiervan geldt het omgevingstype 'rustig buitengebied' voor het plangebied.  
 
Voor 'Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1.000 m²' geldt milieucategorie 2, met een richt-
afstand van 30 meter in verband met aspect geluid. De dichtstbijzijnde gevel van een woning ligt 
aan de Dorpermeienweg 7. De afstand tussen de schuren waar het aannemersbedrijf (exclusief 
de schuren voor opslag) is voorzien en de voorgevel van de woning aan de Dorpermeienweg 7 
bedraagt 48 meter. Het woon- en leefklimaat van omwonenden wordt derhalve niet aangetast 
door de voorgenomen ontwikkeling.  
 
Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
13 Verkeersveiligheid en bereikbaarheid is onvoldoende geborgd 
De Dorpermeienweg is een erfontsluitingsweggetje van maar ca. 3,20 meter breed. Deze weg is 
functioneel niet geschikt als ontsluitingsweg voor zwaar vrachtverkeer van en naar de nieuwe 
timmerfabriek. Dit is mede het gevolg van de erfafscheiding van cliënt die langs de wegverharding 
aanwezig is. Dat ter hoogte van de Dorpermeienweg 8 een deel van de gemeenteberm in bezit 
is genomen en bij het bedrijfserf is aangetrokken draagt ook niet bij aan een verkeersveiliger 
beeld, integendeel. Elkaar tegemoetkomende vrachtauto’s en zwaar landbouwverkeer kunnen 
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elkaar nauwelijks passeren. De timmerfabriek is slecht bereikbaar en de inrit naar het bedrijfster-
rein zelf  is lastig te gebruiken vanwege het smalle wegprofiel met daarnaast de genoemde be-
lendingen. Zo is het al voorgekomen dat een vrachtauto genoodzaakt was vanaf de Schot-
broekweg achterwaarts naar de timmerfabriek te rijden. Ook is de erfafscheiding van cliënt eerder 
beschadigd ten gevolge van manoeuvreerbewegingen op de inrit naar het bedrijf. De verkeersin-
tensiteit op deze smalle weg is ook toegenomen in de achterliggende periode, onder meer door 
de aanwezigheid van een kwekerij verderop. De Dorpermeienweg is niet berekend en ingericht 
op nog  meer en zwaarder verkeer. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Voor de verkeersgeneratie van het aannemersbedrijf wordt enerzijds aangesloten bij de verkeers-
generatie van een tweetal categorieën uit de CROW-publicatie 381:  
 

1. 'Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)'. De werkplaats 
mag maximaal 500 m² bedragen. Voor deze categorie geldt een gemiddelde verkeersgeneratie 
van 10 verkeersbewegingen per 100 m². Dit komt neer op in totaal maximaal 50 verkeersbewegin-
gen.  

2. 'Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)'. Dit geldt voor het 
overige bedrijfsoppervlakte, namelijk 150 m². Voor deze categorie geldt een gemiddelde verkeers-
generatie van 4,8 verkeersbewegingen per 100 m². Dit komt neer op in totaal 7 verkeersbewegin-
gen.  

 
De Dorpermeienweg heeft een wegbreedte van 3,5 meter en geldt een maximumsnelheid van 60 
km per uur. Op grond van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) voor Dinkelland 
2019 wordt de Dopermeienweg aangemerkt als 'overige wegen' en betreft een erftoegangsweg 
van het type zonder fietsvoorzieningen (woonstraten en plattelandswegen). Hoewel deze wegen 
een op grond van het GVVP een rijbaanbreedte van 4,50 tot 6,00 meter hebben met een ver-
keersintensiteit van minder dan 6.000 verkeersbewegingen per dag, heeft de Dorpermeienweg 
een smallere wegbreedte. Over het algemeen is de breedte van een weg historisch bepaald en 
zijn de mogelijkheden voor een aanpassing van de weg (bijvoorbeeld de verbreding) ruimtelijk 
begrensd.  
 
Als gevolg van het plan neemt de verkeersgeneratie op basis van de CROW-normen toe met 57 
verkeersbewegingen per dag. Daarbij moet de opmerking worden gemaakt dat dit een theoreti-
sche toename is. Gelet op het feit dat de grootste bedrijfsactiviteit betrekking heeft op het opslaan 
van goederen zal het aantal verkeersbewegingen in de praktijk (veel) minder zijn. De Dorpermei-
enweg is met name bestemd voor de ontsluiting van de aangrenzende percelen in het buitenge-
bied met de kern Denekamp.  
 
De Dorpermeienweg wordt aan weerszijden begrensd door sloten met bestaande bomenstruc-
turen waardoor de mogelijkheden voor de verbreding van de weg ruimtelijk begrensd zijn. Hoewel 
de Dorpermeienweg een relatief smal wegdek heeft van 3,5 meter kan de toename van het aantal 
verkeersbewegingen via de huidige infrastructuur worden afgewikkeld. Al met al kan gesteld wor-
den dat de Dorpermeienweg voldoende uitgerust is om de toename van het aantal verkeersbe-
wegingen af te wikkelen. Daarnaast zijn er - vanwege de ruimtelijke begrenzingen langs de Dor-
permeienweg - geen mogelijkheden om de weg te verbreden. Daarnaast zijn er voldoende mo-
geljkheden waar vrachtverkeer en groot landbouwverkeer kunnen stoppen om temoetkomend 
verkeer langs te laten gaan.  
 
Geconcludeerd wordt dat de toename van het aantal verkeersbewegingen veilige manier via de 
huidige infrastructuur kan worden afgewikkeld 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
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14 Legalisatie tuinschuurtje langs de weg is in strijd met eigen standaardregels 
Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet ook in de legalisatie van het tuinschuurtje in het verlengde 
van de voorgevel van de boerderijwoning, langs de Dorpermeienweg. Deze legalisatie is in strijd 
met de standaardregel in bestemmingsplannen die normaal gehanteerd wordt in en door de ge-
meente Dinkelland. Die regel luidt: 
“bijgebouwen zullen ten minste 3,00 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdge-
bouw worden gebouwd”. 
Deze regel heeft een ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling. Bij het betreffende tuinschuurtje gaat het 
kennelijk om een illegaal gebouwtje en niet om een bestaand bijgebouw waarvoor in planologisch-
juridische zin afwijkende regels gelden. Bij de reguliere toepassing van de standaardregel is le-
galisatie van het tuinschuurtje niet mogelijk omdat het is gelegen binnen 3 meter uit de verlengde 
voorgevelrooilijn van de woonboerderij. Er is geen ruimtelijk relevante reden om voor dit tuin-
schuurtje van die vaste gedragslijn af te wijken. 
 
Gemeentelijk standpunt 
De standaardregel in het bestemmingsplan luidt dat: “bijgebouwen zullen ten minste 3,00 m ach-
ter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd”. Deze constatering 
van reclamant is juist. Een klein bijgebouwtje in gebruik als tuinschuurtje staat in de lijn met de 
voorgevel van het hoofdgebouw (de woning). Dit tuinschuurtje kan niet gelegaliseerd worden.  
 
Conclusie 
Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door het tuinschuurtje niet te legalise-
ren en vast te houden aan de standaardregel in het bestemmingsplan dat: “bijgebouwen zullen 
ten minste 3,00 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden ge-
bouwd”. De zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  
 
 
15 Schuur voor tractorstalling wordt ten onrechte gedeeltelijk gelegaliseerd 
In de plantoelichting wordt vermeld dat deze schuur (27m2) geheel wordt meegenomen in de 
legalisatie. Uit de plankaart blijkt echter dat de bestemmingsplangrens deze schuur doorsnijdt. 
Een deel van de schuur wordt gelegaliseerd binnen de bedrijfsbestemming en het overige deel  
van de schuur buiten de plangrens niet. Dat lijkt niet de bedoeling te zijn geweest. Er zijn twee 
opties. Of  het geheel legaliseren van het schuurtje. In dat geval  moet de plangrens aangepast 
worden. Of handhaven en de opstal verwijderen voor zover aanwezig buiten de plangrens van 
het ontwerp-bestemmingsplan. 
Voor wat de eerste optie betreft (geheel legaliseren), lijkt het er op dat een deel van de opstal op 
een aangrenzend kadastraal perceel is gesitueerd. Mogelijk in eigendom bij een andere eigenaar. 
In ieder geval is de opstal direct naast een zogenaamde leggerwatergang van het Waterschap 
Vechtstromen gelegen. Dit feit is kennelijk in de wettelijke verplichte watertoets niet kenbaar ge-
maakt en daarom niet in de beoordeling van het ontwerpplan door het waterschap betrokken. In 
het advies van het waterschap is daar kennelijk nog geen rekening mee gehouden. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Door de reclamant aangehaalde schuur voor tractorstalling staat in het jaar 2020 voor een deel 
buiten het bouwvlak van het perceel Dorpenmeienweg 8. Ook staat de schuur voor een deel op 
gronden van het waterschap. Deze schuur is planologisch niet toegelaten. De eigenaar van het 
perceel heeft toegezegd dat de schuur van 27 m2 verplaatst wordt binnen het bouwvlak van het 
perceel Dorpenmeinenweg 8 en niet meer op een deel van de gronden van het waterschap wordt 
gezet.  
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  
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16 Hoogtematen en maten voor dakhellinghoeken verwisseld 
In de planregels zijn de maximale hoogtematen en de maten voor de toegestane dakhellinghoe-
ken verwisseld. 
 
Gemeentelijk standpunt 
In de planregels onder artikel 3.2.1 onder e zijn de maximale hoogtematen en de dakhellingshoe-
ken met elkaar verwisseld in het bijgevoegde tabel.  
 
Conclusie 
Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door in de planregels in artikel 3.2.1 
onder e de maximale hoogtematen en de dakhellingshoeken te verwisselen. De zienswijze leidt 
niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
 
17 Conclusie in zienswijze 
Het lijkt erop dat met dit ontwerpplan het gemak van legalisatie de overhand krijgt boven een 
adequate handhaving van de eigen spelregels. Anders gezegd: illegaal handelen wordt beloond. 
 
Zoals echter uit het vorenstaande volgt voldoet dit plan om meerdere redenen niet aan de wette-
lijke toetsnorm van “een goede ruimtelijke ordening”. Ook met noodzakelijke  aanpassingen zal 
dat niet het geval zijn. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Wij verwijzen naar paragraaf 1 van onderhavige reactienota. 
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  
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3. WIJZIGINGEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht zienswijzen worden ten opzicht 
van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan de navolgende wijzigingen doorgevoerd.  
 
Regels  
In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

- De maatvoering in artikel 3.2.1 onder d is concreet ingevuld en begrenst met de maximale 
oppervlaktemaat. 

- Het verwijderen van artikel 3.2.1 onder c.  
- Een gebruiksverbod voor het gebruik anders dan de “specicfieke vorm van bedrijf – aan-

nemersbedrijf” 
- Een gebruiksverbod van het in artikel 3.1 onder a genoemde bedrijf voor de avond en 

nachtperiode tussen 19.00 en 7.00 uur.  
- Het verwijderen van artikel 3.3; 
- In artikel 3.4.1 is de voorwaardelijke verplichting voor de landschappelijke inpassing wat  

anders geformuleerd en is de bijlage landschappelijk inpassing aangepast door het toe-
voegen van extra landschappelijke maatregelen en het vastleggen van het gebruik van 
de gebouwen.  

- In artikel 3.4.2 is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor het parkeren.  
 
Verbeelding 
Op de verbeelding is de functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf” toe-
gevoegd. Tevens de functieaanduiding “opslag”.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland 
dd. ……………………..2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan  
“Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp” 
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan

Het bestemmingsplan "Buitengebied, Dorpermeienweg 8 Denekamp" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPDORPMWEG8-OW01 van de gemeente Dinkelland.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend door de gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  aan- en uitbouw

een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar 
in functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw);

1.5  aanduiding

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

1.6  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7  aannemersbedrijf

een bouwonderneming voor nieuwbouw, verbouwingen of sloop.

1.8  bebouwing

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

1.9  bedrijf

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

1.10  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.11  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.12  bijgebouw

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;
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1.13  bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk.

1.14  bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.15  bouwperceel

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

1.16  bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.17  bouwvlak

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

1.18  bouwwerk

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

1.19  gebouw

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

1.20  geluidsgevoelige objecten

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.21  geluidsgevoelige functies

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een terrein als 
geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

1.22  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.

1.23  huishouden

een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een complex van ruimten 
gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en de entree;

1.24  kap

een dak met een zekere helling;

1.25  normaal agrarisch gebruik

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch gebruik van de 
gronden;
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1.26  overig bouwwerk

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

1.27  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.

1.28  voorgevel

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

1.29  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.30  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  afstand tot de (bouw)perceelgrens

tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel voorkomend 
(hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst;

2.7  de afstand tot de weg

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

2.8  bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf - Voormalig agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Voormalig agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een aannemersbedrijf aan de 
Dorpermeienweg 8 in Denekamp, niet zijnde geluidszoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen en/of 
vuurwerkbedrijven;

b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen, al dan niet in 
combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit;

met daaraan ondergeschikt:

c. wegen en paden;
d. water;

met de daarbijbehorende:

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

3.2  Bouwregels

3.2.1  Voor het bouwen van de in lid 3.1 onder a en b genoemde gebouwen en overkappingen 
gelden de volgende regels

a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van het ter plaatse 
gevestigde voormalige agrarische bedrijf worden gebouwd;

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak bedragen, tenzij de gronden zijn 
voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning”;

c. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het 
verlengde daarvan worden gebouwd.

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

* tenzij de bestaande maatvoering in geval van bewoning van een boerderijpand met een woongedeelte en een 
deel meer bedraagt, in welk geval de maatvoering van het boerderijpand inclusief de deel ten hoogste de 
bestaande maatvoering zal bedragen, waarbij de inhoud van het woongedeelte binnen het boerderijpand ten 
hoogste 750 m³ zal bedragen, tenzij de bestaande inhoud van het woongedeelte meer bedraagt, in welk geval 
de inhoud van het woongedeelte binnen het boerderijpand ten hoogste de bestaande inhoud zal bedragen.

** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal tenminste 1,00 m lager zijn dan de 
bouwhoogte van de bedrijfswoning.

*** tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de 
bestaande oppervlakte zal bedragen.
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3.2.2  Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels

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

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

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

3.3  Specifieke gebruiksregels

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

a. het opslaan van goederen buiten de gebouwen;
b. het bewerken van materialen ten behoeve van onder 3.1. onder a bedoelde bedrijf anders dan ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf';
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van opslag anders dan ter plaatse van de aanduiding 

'opslag;
d. de uitoefening van het in artikel 3.1 onder a bedoelde bedrijf in de de avond- en nachtperiode tussen 19.00 

en 07.00 uur;
e. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de 

bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, waarbij 

één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan 30% van het 

vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel

f. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
g. het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan in de 

vorm van boerderijkamers;
i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden 

detailhandel;
j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 

bouwwerken.

3.3.1  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

a. 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 landschapsmaatregelen aangegeven met letters E, F, G en H conform het in Bijlage 1 
opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

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

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting parkeren

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 parkeerplaatsen aangegeven met letter I conform het in Bijlage 1 opgenomen 
landschapsplan, teneinde te komen tot voldoende parkeergelegenheid.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a. het bepaalde in lid 3.3 onder e en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een 

derde (huishouden van een) persoon;
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2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van 

waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het 

aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden;
b. het bepaalde in lid 3.3 onder h en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bouwperceel, 

worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met 
de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van 

een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt 

voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen.

3.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de bestemming 'Bedrijf - Voormalig agrarisch' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' mits
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 van overeenkomstige toepassing 

zijn;
2. de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie 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
a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zullen, wanneer op gronden grenzend 

aan de bestemming “Verkeer” gebouwen en overkappingen worden opgericht, de afstand van de gebouwen 
en overkappingen tot de as van de weg ten minste 15,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, in welke geval de afstand tot de as van de weg ten minste de bestaande afstand zal bedragen.

b. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid a en toestaan dat gebouwen dichter op de 
weg worden gebouwd, mits:
1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer en/of 

verkeersveiligheid;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

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

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf, tenzij 
de gronden zijn voorzien van de bestemming “Bedrijf - Prostitutie”;

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

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

e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

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

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

mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen;

c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder overkappingen, en toestaan 
dat ten behoeve van het kleinschalig kamperen, gebouwtjes, waaronder overkappingen, ten behoeve van 
sanitaire voorzieningen worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, per kampeerterrein ten 

hoogste 50 m² zal bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 18º zal bedragen;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 8  Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. enige bestemming wordt gewijzigd voor wat betreft de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten voor de telecommunicatie, mits:
1. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een hoogspanningsmast, 

een reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te stellen hoog bouwwerk;
2. de antenne niet geplaatst kan worden op een bedrijventerrein;
3. de antenne vervolgens geplaatst moet worden in aansluiting op grote infrastructuurlijnen;
4. de mast radiografisch noodzakelijk is;
5. de hoogte van een mast ten hoogste 45,00 m zal bedragen;
6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt noodzakelijk is voor de 

realisatie van een adequaat dekkend netwerk van voldoende capaciteit;
7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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Artikel 9  Algemene procedureregels
Op de voorbereiding tot een besluit tot ontheffing of het stellen van nadere eisen ex artikel 3.6. lid 1 sub c en d 
van de Wet ruimtelijke ordening, is de volgende procedure van toepassing:

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

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

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

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

10.1  Aanvulling werking welstandscriteria

De op de verbeelding en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de maatvoering van 
bouwwerken, kan nader worden ingevuld door de in de Woningwet bedoelde welstandscriteria.

10.2  Nadere eisen

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

10.3  Bebouwingsgrenzen wegverkeerslawaai

10.3.1  Bouwregel

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zal de afstand van geluidsgevoelige 
bebouwing ten opzichte van de rand van de weg ten minste de bestaande afstand bedragen, voorzover deze 
bebouwing gesitueerd is binnen de geluidszone langs geluidsgevoelige wegen, zoals die zijn weergegeven op de 
verbeelding (nummer 7) en daarop zijn voorzien van een dwarsprofiel.

10.3.2  Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid 10.3.1 en toestaan dat de bestaande afstand 
van geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de rand van de weg wordt verkleind, mits:

a. de huidige situering belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de bewoners zelf en er met 
een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd al dan niet vanwege 
stedenbouwkundige redenen, dan wel er sprake is van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de 
geluidszone is verkleind of geheel is komen te vervallen;

b. de geluidsbelasting van een geluidsgevoelig bouwwerk niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.4  Natura 2000

Burgemeester en Wethouders zullen bij het toestaan van bouwwerken en werken en werkzaamheden rekening 
houden met de specifieke bescherming en instandhouding van de Natura 2000- gebieden, zoals die ter plaatse 
zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van natuur - Natura 2000” door het voorkómen van significant 
negatieve aantasting van de natuurlijke kenmerken van de gebieden.

10.5  Parkeren

10.5.1  Specifieke parkeerregels bouwen

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.

10.5.2  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 10.5.1 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.
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10.5.3  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 10.5.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de 
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn 
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.5.4  Afwijken

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

a. het bepaalde in lid 10.5.1. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 10.5.2, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 10.5.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

10.5.5  Voorwaarden afwijken

De in lid 10.5.4 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.

10.5.6  Specifieke gebruiksregel

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

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 11.1 sub a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het  11.1 sub a met maximaal 
10%.

c. 11.1 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.

11.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, 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 11.2 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 11.2 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. 11.2 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 12  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Buitengebied, Dorpermeienweg 8 
Denekamp.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Landschappelijke inpassing
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a= Bestaande woning

b= Bestaande bijgebouwen bij de woning

c1= Privé bijgebouw

c2= VAB aannemersbedrijf

c3= VAB opslag

d= Weiland t.b.v. hobbyvee met een afrastering van natuurlijke materialen, toegang

van het erf naar het weiland geschiet voornamelijk via houten landhekken

e= Bestaande beukenhaag

f= Tuin bestaande uit een boomgaard gedeeltelijk omzoomd door een natuurlijk

hekwerk, gebiedseigen beplanting en vaste planten. Bij nieuwe aanplant bestaat

de voorkeur om gebiedsvreemde grote heesters te voorkomen (coniferen,

laurierkers) gebiedseigen of passende beplanting als hortensia, rhododendron,

vaste planten in de tuin aan te brengen.

g= Bestaande eiken (Quercus robur)

h = Aan te planten houtsingel met inheemse beplanting, 3m breed, 25m lang,

met de soorten meidoorn (Crataegus monogyna), sleedoorn (Prunus

spinosa), sporkehout (Rhamnus frangula), hazelaar (Corylus avellana) en

zomereik (Quercus robur)  in driehoeksverband 1x1m, maat 80-100, in gelijke

verdeling, 75 stuks aanplant).

i= Parkeerplaatsen (12 stuks) waarvan 4 stuks op halverharding aansluitend aan

het karrenspoor gesitueerd zijn.

Landschap op locatie

Dorpermeienweg 8

Familie Wigger

Dorpermeienweg 8

7591 NK Denekamp

20AF035

Versie 1.4

22-07-2021

Definitief

A.Veenendaal

-

A3

1:500

Het plangebied ligt tussen de voormalige dorpsche hooimaten (later de Dorper Meien, de met groen

versierde hooilanden) en het Almelo-Nordhorn kanaal, een gebied welke gekenmerkt wordt als

heideontginning gelegen tussen de nattere gronden richting het zuidoosten (matenlandschap bij de

Sombeek) en de drogere en hogere gronden richting het noordwesten van het essen- en

kampenlandschap rond Denekamp en Noord-Deurningen. Deze heidegronden waren oorspronkelijk

functioneel verbonden met het essen- en oude hoevenlandschap. Op deze gronden werd geweid en

werden de plaggen gestoken voor in de stal. De in de stal bemeste plaggen dienden als

structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Na de uitvinding van kunstmest

ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur gebracht. Aanvankelijk werden

de gronden individueel, door ‘keuterboertjes’, in cultuur gebracht, pas later werd de ontginning planmatig

en grootschalig aangepakt (tot in de jaren 60 van de 20e eeuw).Er ontstond een rationeel boerenland met

de lange rechte wegen in een schaakbordachtige structuur, de regelmatige, grote landbouwkavels en de

regelmatige verspreide boerderijen. De erven werden gerangschikt en ingericht naar de bedrijfsvoering en

eigen inzicht van de boer. De omgeving van de planlocatie is dan ook een gebruikslandschap. Het is een

grootschalig landschap gericht op de landbouw met over het algemeen weinig perceelrandbegroeiingen.

De dragende structuur in dit landschap wordt gevormd door het landschappelijk raamwerk van lanen

(wegen), bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige ontginningsstructuren accentueren.

Het erf aan de Dorpermeienweg is halverweg de 20ste eeuw ontstaan in het voor het landschap

kenmerkende blokverkavelingspatroon. Het erf kent de gebruikelijke haakse ligging op de weg en de

opstelling van een erf in een ontginningslandschap waarbij de woning aan de voorzijde van het erf en de

opstallen achter op het erf gesitueerd zijn. Het betreft een jong erf welke nabij de weg is gesitueerd zoals

kenmerkend is voor erven in jonge ontginningen met de blokverkavelingsstructuur. De hoofdinrit geeft

toegang tot het erf waarbij de verharding  logischerwijs te midden ligt van de bebouwing. Op het erf zijn

enkele robuuste groenelementen aanwezig welke behouden dienen te worden (eiken, beukenhaag en

boomgaard). Het erf heeft reeds een esthetisch positieve ontwikkeling ondergaan waarbij de bestaande

woning is vervangen en de bestaande  schuren duurzaam zijn opgeknapt. De toegevoegde schuren zijn in

de lineaire structuur van het erf gebouwd, zijn ondergeschikt aan de bestaande schuren en doen daarom

geen afbreuk aan het landschap. De schuren mogen gezien worden in dit gebruikslandschap. Rondom

het plangebied liggen gronden in agrarisch gebruik.
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