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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding
Op de locatie Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp, gelegen in het buitengebied van de gemeente
Dinkelland, is een voormalig agrarisch erf aanwezig. De agrarische bedrijfsactiviteiten op deze locatie zijn
beëindigd en alleen de bedrijfswoning wordt nog gebruikt. De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing heeft
geen vervolgfunctie, waardoor niet langer in het onderhoud van de bebouwing geïnvesteerd wordt en verval op
de loer ligt. Het is wenselijk deze landschapsontsierende bebouwing te slopen.
Aan de Peddemorsweg 6-8 te Saasveld is een woonerf met een landhuis en een woning gelegen op landgoed 't
Lammersboer. De eigenaar, tevens initiatiefnemer, heeft de wens een bijgebouw en schuur te ontwikkelen bij
zijn landhuis aan de Peddemorsweg 6. Het voornemen bestaat om met het toepassen van de Schuur voor
Schuur-regeling van de gemeente Dinkelland de toegestane oppervlakte aan (vrijstaande) bijgebouwen te
vergroten. Een deel van de sloopmeters van de Frensdorferweg 41 zullen ingezet worden ten behoeve van het
realiseren van dit bijgebouw en de legalisatie van enkele bestaande bijgebouwen. Daarnaast zal het
bestemmingsplan ter plaatse van de woning aan Peddemorsweg 8 hersteld worden zodat de woning binnen het
bestemmingsvlak komt te liggen.
Op de locatie Frensdorferweg 37-39 is een paardenhouderij aanwezig, waarvan de eigenaar heeft aangegeven
gebruik te willen maken van de Rood voor Rood-regeling van de gemeente Dinkelland. Initiatiefnemer stelt ruim
850 m2 beschikbaar voor de ontwikkeling van een compensatiewoning. Daarnaast wenst de eigenaar de
bedrijfswoning van nummer 37 als kantoor te gaan gebruiken en het woonrecht door te schuiven naar de
Frensdorferweg 41. Het vrijkomende wooncontigent van nummer 41 zal samen met de compensatiewoning een
erfensemble vormen ter plaatse van de sloopschuren aan de Frensdorferweg 41.
Op de locatie Bellinckhofweg 10 te Weerselo is een agrarisch erf aanwezig. Een gedeelte van het oppervlakte
aan schuren op het erf is overbodig geworden en zal in het kader van de schuur voor schuurregeling van de
gemeente Dinkelland ingezet worden ten behoeve van de vergroting van oppervlakte aan bijgebouwen op het erf
aan de Peddemorsweg.
Voorgenoemde ontwikkelingen passen niet binnen de geldende bestemming, 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 en begrenzing
Het plangebied bestaat uit verschillende locaties: de Peddemorsweg 6-8 te Saasveld, de Frensdorferweg 37-39,
de Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp en de Bellinckhofweg 10 in Weerselo.
Peddemorsweg 6-8
De locatie aan de Peddemorsweg is gelegen in het buitengebied van Saasveld, bereikbaar vanaf de
Peddemorsweg die aansluit op de Bornsestraat. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie
V, nummer 117. In figuur 1.1 is de ligging van de locatie ten opzichte van Saasveld en de directe omgeving
weergegeven.
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Figuur 1.1: Ligging en begrenzing plangebied Peddemorsweg 6-8 Saasveld (bron: atlasvanoverijssel.nl)
Frensdorferweg 37-39 en Frensdorferweg 41
De locaties aan de Frensdorferweg zijn gelegen in het buitengebied van Lattrop, bereikbaar via de
Frensdorferweg. De locatie Frensdorferweg 37-39 is kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie L,
nummers 1296 en 1402. De locatie Frensdorferweg 41 is kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie L,
nummer 1149. In figuur 1.2 is de ligging van de locaties ten opzichte van Lattrop en de directe omgeving
weergegeven. Zie de verbeelding voor de exacte begrenzing van het plangebied.

Figuur 1.2: Ligging en begrenzing plangebied (bron: atlasvanoverijssel.nl)
Bellinckhofweg 10
De erf aan de Bellinckhofweg is gelegen in het buitengebied van Weerselo, bereikbaar vanaf de Bellinckhofweg.
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie T, nummer 1631. In figuur 1.3 is de ligging van
de locaties ten opzichte van Lattrop en de directe omgeving weergegeven. Zie de verbeelding voor de exacte
begrenzing van het plangebied.

Figuur 1.3: Ligging en begrenzing plangebied (bron: atlasvanoverijssel.nl)

1.3 Vigerend bestemmingsplan
Peddemorsweg 6-8
Het vigerende bestemmingsplan voor de locatie aan de Peddemorsweg is het bestemmingsplan 'Buitengebied,
herziening peddemorsweg 6 en 8, Saasveld', vastgesteld door de gemeente Dinkelland op 10 juli 2010. In figuur
1.4 is een uitsnede van het bestemmingsplan weergegeven.
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Figuur 1.4: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening peddemorsweg 6 en 8, Saasveld' (bron:
ruimtelijkeplannen.nl)
Het perceel heeft in het vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening peddemorsweg 6 en 8,
Saasveld' de bestemming 'Wonen - Landhuis' ter plaatse van het landhuis en 'Wonen' ter plaatse van de
naastgelegen woning. Het erf is daarmee bestemd voor woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige
bedrijfsmatige activiteit of mantelzorg. De aangrenzende gronden hebben de bestemming 'Agrarisch - 2',
voornamelijk bestemd voor het agrarische gebruik, en de bestemming 'Bos - Natuur' waarvan de gronden
voornamelijk bestemd zijn natuur, bosbouw en houtproductie.
In de bouwregels is bepaald dat de gezamenlijke inhoud van een hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen, ten hoogste 2.000 m³ mag bedragen. Op dit moment is die hoeveelheid aan
vrijstaande (bij)gebouwen aanwezig. Het plan om naast de bestaande bijgebouwen nog twee nieuwe vrijstaande
bijgebouwen op het erf bij de bestaande woning te realiseren past daarmee niet binnen het bestemmingsplan.
Bovendien past de locatie van de voorgenomen schuur niet in het huidige bestemmingsvlak.
Het vigerende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om maximale toegestane oppervlakte aan
bijbehorende bijgebouwen te verhogen. Het bestemmingsplan kent geen afwijkingsmogelijkheden om de
toename aan bijbehorende bouwwerken mogelijk te maken. Om het plan te kunnen realiseren is een herziening
van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Frensdorferweg 37-39 en 41
Het vigerende bestemmingsplan voor de locatie aan de Frensdorferweg is het bestemmingsplan 'Buitengebied
2010'. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Dinkelland op 18 februari 2010 gewijzigd vastgesteld
en is op 26 juli 2010 in werking getreden. Op 20 april 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
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Figuur 1.5: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
De locatie Frensdorferweg 37-39 heeft de bestemming 'Bedrijf - Paardenhouderij', waarmee de gronden zijn
bestemd voor een gebruiksgerichte paardenhouderij, al dan niet in combinatie met een grondgebonden
agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de locatie een aanduiding voor een tweede bedrijfswoning.
De slooplocatie heeft de bestemming 'Agrarisch – 1' met een bouwvlak en de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch – bouwperceel niet grondgebonden agrarisch bedrijf'. De gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor
agrarische bedrijfsdoeleinden. Hierbij is het niet mogelijk burgerwoningen te ontwikkelen of de bestaande
bedrijfswoning te gaan gebruiken als tweede bedrijfswoning behorende bij de paardenhouderij aan de
Frensdorferweg 37-39.
Bellinckhofweg 10
Het vigerende bestemmingsplan voor de locatie aan de Bellinckhofweg is het bestemmingsplan 'Buitengebied
2010'. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Dinkelland op 18 februari 2010 gewijzigd vastgesteld
en is op 26 juli 2010 in werking getreden. Op 20 april 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
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Figuur 1.6: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
De slooplocatie heeft de bestemming 'Agrarisch – 2' met een bouwvlak en de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch – bouwperceel niet grondgebonden agrarisch bedrijf'. De gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor
agrarische bedrijfsdoeleinden. De bestemming blijft agrarisch waarbij de maximale hoeveelheid aan bebouwing
zal worden vastgelegd.
Op basis van de vigerende bestemmingsplannen is de beoogde ontwikkeling niet mogelijk. Een herziening van
het bestemmingsplan is noodzakelijk om de planvoornemens mogelijk te maken.

1.4 De bij het plan behorende stukken
Het onderhavige bestemmingsplan 'Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferweg 37-39-41 en
Bellinckhofweg 10' bestaat naast deze toelichting uit de volgende stukken.
Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1774.BUIBPPEDWGFRENSWG-VG01);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.

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

Het plan

2.1 Huidige situatie
Peddemorsweg 6-8
Het erf aan de Peddemorsweg 6 en 8 is onderdeel van het landgoed 't Lammersboer, gelegen in het
buitengebied van de gemeente Dinkelland. Het erf ligt circa 1.4 km ten oosten van Hertme en circa 1.7 km ten
noordoosten van de kern Borne. Het betreft een erf op een landgoed met agrarische gronden, natuur en bos. Op
het erf is een landhuis met allure, een tweede woning en meerdere bijgebouwen aanwezig, zie figuur 2.1 voor
een luchtfoto van het erf. In de omgeving zijn enkele agrarische bedrijven en een woonperceel aanwezig. Het erf
is op een afstand van circa 400 meter van de kruising Peddemorsweg en Bornsestraat gelegen.

Figuur 2.1: Huidige situatie luchtfoto erf Peddemorsweg 6-8 (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
Frensdorferweg 37-39 en Frensdorferweg 41
Beide locaties liggen in het buitengebied van de gemeente Dinkelland, circa 850 meter ten zuidoosten van de
kern Lattrop-Breklenkamp. De omgeving bestaat uit een diversiteit van functies en bedrijvigheid zoals camping de
Rammelbeek in oostelijke richting, een aannemersbedrijf en diverse agrarische bedrijven.
Op de locatie Frensdorferweg 37-39 een paardenhouderij gevestigd. De paardenhouderij bestaat uit een erf met
twee bedrijfswoningen en meerdere bedrijfsopstallen ten behoeve van de gebruiksgerichte paardenhouderij. Het
hippische centrum, genaamd de Meyboom, is een familiebedrijf die zich bezig houdt met het (op)fokken van
paarden, het opleiden van getalenteerde sportpaarden in zowel springen als dressuur en daarnaast heeft men
een pensionstal. Hiervoor zijn verscheidene bedrijfsopstallen op het erf aanwezig, zoals stallen, rijhallen en
schuren voor opslag van het benodigde materiaal.
De locatie aan de Frensdorferweg 41 betreft een agrarisch erf met een voormalige varkenshouderij. Op het erf
zijn opstallen te vinden voor het stallen van varkens en de opslag van het benodigde materiaal. Het erf grenst
aan de westzijde aan de paardenhouderij de Meyboom en aan de oostzijde bevindt zich de Geele Beek. In figuur
2.2 is een luchtfoto van beide erven weergegeven.
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Figuur 2.2: Huidige situatie luchtfoto erf Frensdorferweg 37-39 en 41 (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
Bellinckhofweg 10
De slooplocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. De omgeving bestaat grotendeels uit
agrarische gronden en woonerven. Op locatie is een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het erf zijn opstallen te
vinden voor het stallen van vee en de opslag van het benodigde materiaal.
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Figuur 2.3: Huidige situatie luchtfoto erf Bellinckhofweg 10 (bron: atlasvanoverijssel.nl)

2.2 Toekomstige situatie
Peddemorsweg 6-8
Het voornemen van de initiatiefnemer bestaat uit het deelnemen aan de Schuur voor schuur-regeling van de
gemeente Dinkelland om de toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het erf van landgoed 't
Lammersboer uit te breiden. De totale hoeveelheid toe te voegen oppervlakte aan bijgebouwen betreft 1.063
m2. Het voornemen bestaat een schuur toe te voegen aan de noordoostzijde van het bestaande erf. De schuur
zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals voor opslag van materiaal voor het onderhoud van het
landgoed, het stallen van oldtimers en andere verzamelwaardige voertuigen.
De schuur zal gesitueerd worden ten noordoosten van het bestaande landhuis zodat deze aansluit op het
bestaande erfensemble en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De ontwikkeling wordt landschappelijk
ingepast waarbij een robuuste beplanting wordt aangebracht in de vorm van een bosstrook (bomen met
onderbeplanting) aan de landschapszijde. Deze eindigt ter hoogte van de achterzijde van het gebouw, waardoor
een interessant contrast tussen geslotenheid en openheid ontstaat. De toegangsweg sluit aan op de bestaande
aftakking van de toegangsweg naar een reeds bestaand bijgebouw. In figuur 2.4 is de toekomstige situatie
weergegeven.
Ten westen van de nieuwe grote schuur zal een schuur toegoevoegd worden voor het houden van hobbyvee. De
schuur sluit aan op het erfensemble en op de hoek van de verharding zal een solitaire boom aangeplant worden.
Middels voorliggend plan zullen enkele bijgebouwen zoals de carport, een overkapping en enkele aangebouwde
bijgebouwen op het erf gelegaliseerd worden.
Daarnaast zal het woonvlak van de tweede woning op het erf aangepast worden zodat de bestaande gebouwen
binnen de bestemming zullen vallen. Bij de bouw van het woonhuis is de woning per abuis buiten het woonvlak
gebouwd. In het voorgaande bestemmingsplan had er rekening gehouden kunnen worden met deze locatie en
de situering van het bouwvlak. Toen der tijd is het bestemmingsvlak echter niet op die manier gesitueerd zoals
het woonhuis nu is gesitueerd. Om dit te herstellen zal het bestaande bestemmingsvlak enkele meters
verschoven moeten worden zodat het bestaande woning volledig binnen het woonvlak valt.
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Figuur 2.4: Toekomstige situatie Peddemorsweg 6-8 (bron: Bijkerk C.S.)
Frensdorferweg 37-39 en 41
Initiatiefnemer heeft ter plaatse van de Frensdorferweg 41 te Lattrop Breklenkamp een grote hoeveelheid
sloopmeters gevonden. Het betreft een voormalige varkenshouderij welke in totaal een oppervlakte van circa
2.680 m2 bedrijfsopstallen op het erf heeft staan. Zoals uiteengezet zal een deel van de te slopen schuren
gebruikt worden ten behoeve van de ontwikkeling aan de Peddemorsweg en een deel van de te slopen schuren
zal ingezet worden ten behoeve van de ontwikkeling van een Rood voor rood woning aan de Frensdorferweg 41.
In figuur 2.5 is de toekomstige situatie weergegeven van de locatie Frensdorferweg 41 waarbij de bestaande
voormalige bedrijfwoning van de varkenshouderij in gebruik zal worden genomen als tweede bedrijfswoning van
de naastgelegen paardenhouderij.
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Figuur 2.5: Situatieschets erfopzet Frensdorferweg 41 (bron: Leferink Architecten en Bijkerk C.S.)

Figuur 2.6: Situatieschets woonrechten (bron: bewerking Bijkerk C.S.)
Met voorliggend plan zal de bestaande tweede bedrijfswoning van de paardenhouderij aan de Frensdorferweg
37-39 gebruikt gaan worden als kantoor. Het tweede bedrijfswoning recht wordt verplaatst naar de voormalige
bedrijfswoning van de varkenshouderij. Het woonrecht van de voormalige bedrijfswoning van de varkenshouderij
zal omgezet worden in een regulier woonrecht en verplaatst worden naar het naastgelegen nieuwe woonerf. De
verkregen compensatiewoning op basis van de Rood voor rood-regeling zal samen met de burgerwoning het
woonerf vormen ter vervanging van het agrarische erf.

Bellinckhofweg 10
Initiatiefnemer heeft ter plaatse van de Bellinckhofweg 10 een aanvullende hoeveelheid sloopmeters gevonden.
Het bedrijf gaat afschalen waarbij de grootste schuur van 2.199,3 m2 op het bedrijf gesloopt zal worden. De
agrarische bestemming blijft behouden en de resterende bedrijfsgebouwing zal als maximale hoeveelheid
meters vastgelegd worden. Het erf wordt landschappelijk ingepast door het toevoegen van een hakhoutsingel ten
zuiden en ten westen van het erf. De ligging van de schuren ten opzichte van de woning zorgt ervoor dat er een
centrale erfruimte op het erf wordt gecreëerd.
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Figuur 2.7: Situatieschets erfopzet Bellinckhofweg 10 (bron: Bijkerk C.S.)

18

bestemmingsplan Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferweg 37-39-41 en Bellinckhofweg 10

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
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied en past
daarmee binnen de prioriteiten van de NOVI.
3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een nieuwe 'stedelijke ontwikkeling'
die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden aangetoond dat er sprake is van een
behoefte. De toelichting bij het bestemmingsplan bevat daartoe een beschrijving van de behoefte aan die
ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied,
bevat een toelichting tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte
kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.
De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet inzichtelijk maken of, in
relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte
moet dan worden afgewogen tegen het bestaande aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is
gehouden met het voorkomen van leegstand.
De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld
door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor
de ruimtelijke afweging met betrekking tot die ontwikkeling.
Onderhavig plan
Onderhavig plan heeft betrekking op de sloop van schuren aan de Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp en
Bellinckhofweg 10 in Weerselo, het verhogen van de toegestane oppervlakte bijbehorende bouwwerken aan de
Peddemorsweg 6 te Saasveld en het realiseren van een compensatiewoning aan de Frensdorferweg 41.
Daarnaast zal een bestaande tweede bedrijfswoning en een reguliere woning verplaatst worden binnen
bestaand bebouwd gebied van de Frensdorferweg 37-39 en 41.
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Middels onderhavig plan zal de hoeveelheid bebouwing in het buitengebied van de gemeente Dinkelland
signifcant afnemen. Er wordt per saldo meer bebouwing gesloopt, dan zal worden teruggebouwd. In ruil voor de
sloop ter plaatse van de Frensdorferweg 41 en de Bellinckhofweg 10 wordt er elders een toename van de
oppervlakte bijbehorende bebouwing toegestaan. Daarnaast wordt er een compensatiewoning gerealiseerd op
een bestaand erf.
Mede gelet op het toevoegen van het geringe aantal van één woning is er geen sprake van een stedelijke
ontwikkeling als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. Uit de uitspraken (ECLI:RVS:2013:2471 &
ECLI:NL:RVS:2014:4720) blijkt bijvoorbeeld dat de ontwikkeling van respectievelijk drie en acht woningen niet
wordt gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro. Onderhavig plan
betreft de realisatie van één woning en is daarmee nog kleinschaliger.
Derhalve kan gesteld worden dat toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking achterwege kan blijven.
Echter, op grond van de uitspraak van de Raad van State van 16 september 2015 ECLI:NL:RVS:2015:2921) geldt
dat ook wanneer de Ladder niet van toepassing is, gemotiveerd moet worden dat de ontwikkeling voldoet aan
een goede ruimtelijke ordening en uitvoerbaar is. De 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.

3.2 Provinciaal beleid Overijssel
3.2.1

Omgevingsvisie Overijssel

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.
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.
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
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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.

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
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen mogelijk zijn. Daarbij kan
onderscheid gemaakt worden tussen generieke beleidskeuzes die voor heel Overijssel gelden en
gebiedspecifieke beleidskeuzes die op voorhand bepaalde ontwikkelingen uitsluiten in een bepaald gebied.
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Relevante artikelen uit de Omgevingsverordening Overijssel zijn in dit geval artikel 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5. en artikel
2.2.2 lid 1 t/m 4. Op deze artikelen wordt hierna nader ingegaan.
Artikel 2.1.2 lid 1 Principe van concentratie
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen voor lokaal gewortelde
bedrijvigheid en het realiseren van stedelijke voorzieningen, met bijbehorende infrastructuur en
groenvoorzieningen om te voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere doelgroepen.
Doorwerking voor voorliggend plan:
Met dit artikel stelt de provincie Overijssel dat woningbouw uitsluitend is toegestaan als voorzien kan worden in
een lokale behoefte. De lokale behoefte is weergegeven in de Woonvisie 2021+ en het daarbijbehorende
woningbouwprogramma van de gemeente Dinkelland. De toevoeging van één woning c.q. woonrecht in het
kader van de gemeentelijke rood voor rood woning past binnen de Woonvisie 2021+ en het bijbehorende
woningbouwprogramma en voorziet daarmee in een lokale behoefte.
Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:
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 voor voorliggend plan:
In het kader van de gemeentelijke Rood voor Rood regeling is wordt 850 m2 aan agrarische bedrijfsgebouwen
aan de Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp gesloopt, waarbij één woning op dit erf wordt gebouwd. De
overige sloopmeters worden ingezet ten behoeve van het uitbreiden van de toegestane hoeveelheid m2 aan
bijgebouwen op de gronden behorende bij het adres Peddemorsweg 6 te Saasveld. Ter plaatse van de
Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp vervalt het agrarische bouwperceel waarvan ruim 5.000 m2
teruggegeven wordt aan de Groene Omgeving door omzetting naar de agrarische bestemming.
Aan de Peddemorsweg 6 zal het bestemmingsvlak uitgebreid worden ten behoeve van de ontwikkeling van twee
vrijstaande bijgebouwen bij het landhuis. De toename van de bestemming betreft circa 2.000 m2. Hoewel de
paardenstal en een deel van het bijgebouw ter plaatse van de Peddemorsweg 6 wordt opgericht in de Groene
Omgeving, is er door de sloop en het herbestemmen op de slooplocaties Frensdorferweg en Bellinckhofweg per
saldo geen sprake van een extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving.
Op het agrarische bedrijf aan de Bellinckhofweg 10 bebouwing gesaneerd worden. Dit heeft echter geen invloed
op de omvang van de bestaande contouren van de bestemming.
Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling die met dit plan wordt mogelijk gemaakt per saldo ook niet leidt
tot een extra ruimtebeslag in de 'groene omgeving'. De bebouwde oppervlakte in het buitengebied van de
gemeente Dinkelland neemt als gevolg van het plan af. Voorliggend plan voldoet daarmee aan artikel 2.1.3 van
de Omgevingsverordening Overijssel.
Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende
gebiedskenmerken.
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.
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.
Doorwerking voor voorliggend plan:
De voorgenomen ontwikkelingen op de locaties Frensdorferweg 37-41, Peddemorsweg 6-8 en de Bellinckhofweg
10 worden landschappelijk ingepast in de omgeving. Door de uitvoering van de landschapsmaatregelen en
sanering van opstallen (elders) wordt de ruimtelijke kwaliteit binnen het plangebied versterkt. Voor een nadere
toelichting op de landschappelijke inpassing wordt verwezen naar hoofdstuk 2 en de als bijlage opgenomen
landschapsontwerp. Verderop in deze paragraaf is het plan getoetst aan de geldende ontwikkelingsperspectieven
en de gebiedskenmerken. Geconcludeerd kan worden dat onderhavig plan voldoet aan een verbetering van de
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ruimtelijke kwaliteit. Het plan is daarmee in overeenstemming met artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening
Overijssel.
Artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen
Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, voorzien
uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is aangetoond
door middel van actueel onderzoek woningbouw.
de behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn aangetoond als
realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en provincie
op basis va regionale afstemming.
Doorwerking voor voorliggend plan:
De provincie Overijssel en de Twentse gemeenten hebben in 2021 nieuwe woonafspraken gemaakt. Deze
woonafspraken zijn vertaald in de woonagenda Twente 2021-2025. De ambities die in deze woonagenda zijn
opgenomen zijn o.a. het toevoegen het 60.000 woningen tot 2030 in de provincie, inspelen en voorsorteren op
veranderde woningvraag, verstedelijking en stedelijke vernieuwing, sterke dorpen en platteland in het regionale
netwerk, verduurzaming, versnelling van de woningbouw, toegankelijke en doorstromen.
Deze ambities zijn vertaald in een visie op het wonen in Twente. Daarbij zijn drie hoofdpunten benoemd:
een inclusieve woningmarkt: wonen voor iedereen;
een toekomstbestendige leefomgeving: sterke steden en vitale kernen en buitengebied;
een duurzaam en circulair woningbestand.
Centraal in de woonagenda staat het sturen op kwaliteit en betaalbaarheid. Bouwen voor de lokale behoefte kan
op basis van goed onderbouwde woningbehoefte. De gemeente heeft dit vertaald in de woonvisie 2021+. De
provincie heeft de woonvisie geaccordeerd als zijnde onderbouwing van de behoefte.
Middels voorliggend bestemmingsplan wordt er middels de Rood voor Rood regeling van de gemeente Dinkelland
één extra woning toegevoegd aan het buitengebied. In paragraaf 3.3 wordt de ontwikkeling getoetst aan de
Woonvisie 2021+ van de gemeente Dinkelland. Daarmee wordt geacht dat er voldaan wordt aan artikel 2.2.2 uit
de omgevingsverordening van provincie Overijssel.
Ontwikkelingsperspectieven
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst in
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In dit geval zijn uitsluitend de
ontwikkelingsperspectieven voor de landelijke omgeving van belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart
van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven.

Figuur
3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de locaties van links naar rechts
Frensdorferweg, Peddemorsweg en Bellinckhofweg zijn omcirkeld (bron: provincie Overijssel)
De plangebieden vallen binnen het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige
mixlandschap'. In het ontwikkelingsperspectief voor 'mixlandschap' wordt ruimte geboden aan een
mix/verweving van verschillende functies.
De plannen van initiatiefnemers doen geen afbreuk aan het eigen karakter van het gebied en leveren geen extra
belemmeringen op voor omliggende functies in de omgeving. Binnen dit perspectief is ruimte voor landbouw,
landschapsontwikkeling, natuur, cultuurhistorie, vrijetijd, wonen en overige bedrijvigheid. Het onderhavig plan
geeft invulling aan dit perspectief; landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt en er mag in ruil hiervoor
één compensatiewoning en bijbehorende bouwwerken worden teruggebouwd op de desbetreffende locaties. Het
geheel wordt landschappelijk ingepast en levert zodoende een bijdrage aan een versterking van de ruimtelijke
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kwaliteit.

Gebiedskenmerken
Natuurlijke laag
De natuurlijke laag geeft aan de locatie Frensdorferweg 37-39 en 41 het kenmerk 'Beekdalen en natte laagtes',
voor de locatie Peddemorsweg 6-8 het kenmerk 'dekzandvlakte en ruggen' en voor de locatie Bellinckhofweg 10
het kenmerk 'dekzandvlakte en ruggen' (zie figuur 3.3, 3.4 en 3.5).

Figuur 3.3: Natuurlijke laag Frensdorferweg, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

Figuur 3.4: Natuurlijke laag Peddemorsweg, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)
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Figuur 3.5: Natuurlijke laag Bellinckhofweg, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)
De dekzandgronden zijn ontstaan toen er na de ijstijden een relïefrijk - door de wind gevormd - zandlandschap
achterbleef. De beekdalen zijn gevormd door erosie. Dit landschap wordt gekenmerkt door relatief grote
verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. De ambitie voor deze gronden is de natuurlijke verschillen
tussen hoog en laag en droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Nieuwe ontwikkelingen
moeten dan ook bijdragen aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het
watersysteem.
De landschappelijke inpassing van het plangebied dat opgesteld is om de ontwikkeling mogelijk te maken heeft
zoveel mogelijk rekening gehouden met de gebiedskenmerken en de kenmerken van de natuurlijke laag. Zo
wordt er ter plaatse van de Frensdorferweg meer ruimte gegeven aan de beek door de bestaande bebouwing te
verwijderen en de compensatiewoningen verder van de beek te situeren. Hierdoor kunnen specifieke kenmerken
weer teruggebracht worden. Geconcludeerd wordt dat dit plan geen afbreuk doet aan de natuurlijke laag.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap
De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'oude hoevelandschap' aan het plangebied
Frensdorferweg en Peddemorsweg toe. De Peddemorsweg ligt op de grens tussen het 'oude hoevenlandschap'
en het 'jonge heide- en broekontginningslandschap'. De Bellinckhofweg wordt gekenmerkt met het 'jonge heideen broekontginningslandschap'. In figuren 3.6, 3.7 en 3.8 zijn fragmenten van de betreffende kaart
weergegeven.
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Figuur 3.6: Laag van het agrarische cultuurlandschap Frensdorferweg, Omgevingsvisie Overijssel (bron:
provincie Overijssel)

Figuur 3.7: Laag van het agrarische cultuurlandschap Peddemorsweg, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie
Overijssel)
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Figuur 3.8: Laag van het agrarische cultuurlandschap Bellinckhofweg, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie
Overijssel)
Het oude hoevenlandschap werd ontwikkeld nadat de complexen met grote essen 'bezet' waren en een volgende
generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij klein dekzandkopjes. Het individueel
ontginnen van deze dekzandkopjes leidde tot een landschap dat eenzelfde soort opbouw kent als het
essenlandschap. Het oude hoevenlandschap is echter een wat meer kleinschalige, individuele en jongere variant.
De ambitie voor het oude hoevenlandschap is om het kleinschalige, afwisselende landschap vanuit de verspreid
liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Nieuwe ontwikkelingen moeten daarom bijdragen aan het
behoud en de accentuering van de dragende structuren van het oude hoevenlandschap en aan de samenhang en
de karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen. Daarnaast moeten zij de toegankelijkheid van
erven en erfroutes versterken.
Kenmerkend voor het jonge heide- en broekontginningslandschap waren oorspronkelijk de grote oppervlakte aan
– voormalige – natte en droge heidegronden. Deze waren functioneel verbonden met het essen- en oude
hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal; in de stal bemestte plaggen
dienden als structuur verbeteraar en bemesting voor de akker gronden op de essen. Na de uitvinding van
kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur gebracht. Vanaf 1750 zijn
vanuit de landgoederen en buitens ook veel van de voormalige heidegronden voor de jacht en houtproductie
bebost.
Bij voorliggend plan is sprake van de sloop van landschapsontsierende bebouwing en het terugbouwen van een
compensatiewoning en bijbehorende bouwwerken op een bestaand erf. Bij het opstellen van het
erfinrichtingsplan en de landschappelijke inpassing van de planlocaties is rekening gehouden met de kenmerken
van het landschap in acht zijn genomen, zodat de maatregelen een versterking van het landschap tot gevolg
hebben. Er is geen sprake van afbreuk aan de laag van het agrarisch cultuurlandschap.

Stedelijke laag en de laag van de beleving
Frensdorferweg 37-39 en 41
De Frensdorferweg 37-39 en 41 is onderdeel van de verspreid liggende bebouwing van Lattrop-Breklenkamp.
Kenmerkend in het buitengebied is de verscheidenheid aan aan agrarische erven. Steeds meer van deze erven
zullen vrjkomen, zij hebben de potentie om uit te groeien tot unieke woon-, werk- en recreatiemilieu's. De
ambitie is daarom dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke
kwaliteit . Ook dragen nieuwe ontwikkelingen bij aan het behoud en de versterking van de kernmerkende
erfstructuren.
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Figuur 3.9: stedelijke laag, laag van de beleving, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

Figuur 3.10: stedelijke laag, laag van de beleving, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)
Ter plaatse van het plangebied aan de Frensdorferweg en de Bellinckhofweg geldt verder , ten aanzien van de
laag van de beleving, het gebiedskenmerk 'donkerte'. Dit gebiedskenmerk wordt toegekend aan gebieden waar
het 's nachts nog echt donker is en waar je de sterrenhemel kunt waarnemen. Het zijn de relatief 'luwe' dun
bewoonde gebieden met een lage gebruiksdruk. Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de
huidige 'donkere' gebieden, ten minste zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat
donkerder te maken.
Met dit plan wordt op een bestaand erf een compensatiewoning mogelijk gemaakt. De extra lichtuitstoot van
deze woning is verwaarloosbaar ten opzichte van het voormalige agrarische gebruik en de bestaande
nabijgelegen erven. De aanpassing van het erf brengt geen veranderingen aan de lichtuitstoot met zich mee.
De 'Stedelijke laag' en de 'laag van de beleving' heeft voor de locatie aan de Peddemorsweg 6-8 geen specifieke
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kenmerken en blijft daarom verder buiten beschouwing.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten planologische wijziging volledig
in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

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:
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.
Toets
De waardenkaart in de Omgevingsvisie heeft voor het buitengebied als basis de combinatie van landschapstype
en landschapsdynamiek. De waardenkaart geeft voor het plangebied de kleuren licht groen (gericht op
ontwikkeling door lage waarde en hoge dynamiek) en middelgroen (gericht op beperkte ontwikkeling door
gemiddelde waarde en dynamiek).
Middelgroen landschap: beperkte ontwikkeling afgestemd op de schaal van het landschap. In de gebieden met
de tussenkleur groen zijn waarden aanwezig voor modern, agrarisch gebruik alsmede landschapswaarden die
van belang zijn voor natuur, beleving en recreatie.
Lichtgroen landschap: 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.

bestemmingsplan Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferwe
g 37-39-41 en Bellinckhofweg 10

29

Figuur 3.11: Omgevingsvisiekaart gemeente Dinkelland met linksboven de Frensdorferweg, rechtsboven de
Bellinckhofweg en linksonder de Peddemorsweg (bron: gemeente Dinkelland)
De verandering in bebouwd oppervlakte op het erf aan de Bellinckhofweg is passend in het licht groene
landschap waar een hoge dynamiek heerst. Het landschap wordt versterkt conform de gebiedskenmerken.
Het plangebied aan de Frensdorferweg is gelegen in een middelgroen landschap. De forse uitbreidingen van het
agrarische bedrijf op nr. 41 ten behoeve van de schaalvergroting in het verleden worden door inbreng van de
sloopmeters voor het Rood voor Rood, dan wel Schuur voor schuur worden middels onderhavige ontwikkeling
opgeheven. De vervallen bebouwing wordt verwijderd en de burgerwoning zal samen met de
compensatiewoning een nieuw erfensemble vormen. Daarmee wordt er ruimte teruggegeven aan de Groene
Omgeving, wordt er meer ruimte gegeven aan de beek doordat de gebouwen verder verwijderd zijn van de beek
dan in de oude situatie het geval was en wordt het geheel landschappelijk ingepast. De landschapswaarden
worden versterkt welke van belang zijn voor de recreatie in het buitengebied van Lattrop-Breklenkamp, de
beleving en de natuur.
Het plangebied aan de Peddemorsweg is gelegen in een middelgroen landschap. De ontwikkeling bestaat uit het
legaliseren van enkele bestaande bijgebouwen en het toevoegen van twee vrijstaaande gebouwen. Het Qteam
van de gemeente Dinkelland heeft aangegeven dat de basis voor het ontwerp van de nieuwe gebouwen
gevonden dient te worden in de bebouwingskarakteristiek van het buitengebied. Dus een heldere, en ingetogen
bouwmassa met een schuur-uitstraling en een robuuste tegenwicht van beplanting op de locatie. Zodoende is de
ontwikkeling passend binnen de schaal van het landschap. De voorgenomen ontwikkeling ziet hierop toe en is
goedgekeurd door de gemeente Dinkelland.
Met de voorgenomen ontwikkeling wordt bijgedragen aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied. De hoeveelheid landschapsontsierende, tevens leegstaande voormalige (agrarische)
bedrijfsgebouwen wordt verminderd en tegelijkertijd wordt er rondom de bestaande erven en de
compensatiewoning geïnvesteerd in de ontwikkeling van landschapselementen (singels, bosjes, erfbeplanting).
De voorgenomen ontwikkeling is in lijn met het beleid in de omgevingsvisie van de gemeente Dinkelland.
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3.3.2

Woonvisie 2021+ gemeente Dinkelland

Op 5 juli 2021 is de nieuwe Woonvisie 2021+ vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland. De Woonvisie is
een plan, dat gaat over het realiseren van voldoende betaalbare woningen in de koopsector variërend van
rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen, vrijstaande woningen en levensloopbestendige
woningen. Daarnaast moeten er ook voldoende betaalbare en huurwoningen zijn. In de Woonvisie wordt ook de
toenemende vraag naar diverse soorten zorgwoningen meegenomen en er is aandacht voor huisvesting van
arbeidsmigranten, statushouders en woonwagenbewoners. Bovendien is er aandacht voor aanpassingen in de
bestaande woningvoorraad, zodat deze levensloopbestendiger wordt.
Meer woningen...
De gemeente Dinkelland wil inzetten op meer woningen met de juiste kwaliteit. De gemeente gaat de komende
jaren voldoende woningen bouwen om te voorzien in de verwachte vraag. De gemeente gaat uit van een
woningbehoefte van 515 woningen voor de periode 2020-2030. Daarbij zal het grootste deel van de vraag
gericht zijn op het bedienen van de lokale behoefte, maar houdt de gemeente ook rekening met de instroom van
vestigers. Gezien de huidige druk op de markt wil de gemeente Dinkelland de woningbouwopgave zoveel
mogelijk de komende vijf jaar realiseren.
Om te kunnen voorzien in de woninghoefte én als impuls voor de leefbaarheid en vitaliteit van kernen is het van
belang dat er in alle kernen van Dinkelland kan worden gebouwd. De prognose is vertaald in een
woningbouwprogramma waarbij de zachte plannen verdeeld zijn over de grote en kleine kernen:

Dit houdt in dat ongeveer de helft van de woningbehoefte landt in de grotere kernen. In deze kernen woont
tweederde van de inwoners van Dinkelland en geldt de grootste woningbehoefte vanwege de nabijheid van
voorzieningen: iets wat met name voor senioren en de mensen met een zorgvraag een grote rol speelt.
Realisatie vindt plaats per kern (evt. gefaseerde) plannen plaats. Dus niet alles in een paar grote plannen.
Hierdoor kan goed worden bijgestuurd als dat nodig blijkt te zijn.
...met de juiste kwaliteit
In de gemeente Dinkelland krijgt inbreiding prioriteit boven uitbreiding. In overeenstemming met de Ladder voor
duurzame verstedelijking zal de nieuwbouwopgave zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom op
inbreidingslocaties plaatsvinden. Dit heeft de gemeente ook vastgelegd in de Nota Inbreidingslocaties (2020). Bij
het bouwen op inbreidingsplekken gaat de focus uit naar zogenaamde 'structuurversterkende plekken'. Dat zijn
beeldbepalende of centrale plekken in de kern of op locaties waar verbetering van belang is. Bouwen op
dergelijke plekken zorgt voor meer levendigheid, meer ruimtelijke kwaliteit en meer draagvlak voor
voorzieningen.
De gemeente Dinkelland zet in op twee doelgroepen: starters en senioren. Dit betekent onder ander het
toevoegen van betaalbare starterswoningen en levensloopbestendige woningen voor senioren. Voor voorliggend
bestemmingsplan is vooral die laatste groep relevant. Een levensloopbestendige woning is gelijkvloers en bij
voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving (de buurt of kenr waar men nu woont) en dichtbij voorzieningen. Het
voordeel van nieuwbouw voor senioren is dat er ook meer doorstroming op de woningmarkt komt. Als senioren
gaan verhuizen, komen er meer bestaande ruimte woningen op de markt die geschikt zijn voor gezinnen,
waardoor er uiteindelijk ook weer meer woningen voor jonge doorstromers en starters beschikbaar komen. De
gemeente heeft daarom de ambitie om een groot deel van de nieuwbouw de komende jaren
levensloopbestendig te realiseren.
Toets
De woonvisie 2021+ van de gemeente Dinkelland laat zien dat er voor de periode 2020-2030 een
woningbehoefte van 50 woningen voor het buitengebied (rood voor rood) is. Met voorliggend plan wordt één
compensatiewoning gerealiseerd in het buitengebied van Lattrop-Breklenkamp. Deze woning is naar aanleiding
van het principebesluit over de locatie reeds opgenomen in de reservering voor woningen in het buitengebied in
het kader van Rood voor Rood. De compensatiewoning past dan ook binnen het gemeentelijke
woningbouwprogramma. Geconcludeerd wordt dat dit plan in lijn is met het beleid uit de Woonvisie 2021+.
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3.3.3

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). Bij de daar op volgende m² sloopmeters wordt de
verhouding van de derde trede toegepast: 1:3 (bij asbest) of 1:5 (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
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
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het schuur voor schuur-beleid.
Toets
Onderhavig plan voldoet aan de uitgangspunten van het schuur voor schuur beleid. Het perceel Peddemorsweg 6
te Saasveld waar de extra bebouwing gewenst wordt, het perceel Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp
(slooplocatie) en de Bellinckhofweg 10 te Weerselo (slooplocatie) liggen in het buitengebied van de gemeente
Dinkelland.
Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp

Figuur 3.12: bebouwing op het erf Frensdorferweg 41 Lattrop Breklenkamp (bron: Building Design Architectuur)
De sloopopgave aan de Frensdorferweg betreft in totaal 1.664,21 m2, waarvan 1.149,90 m2 asbest is. In
onderstaand schema is een overzicht van de te slopen bebouwing ten behoeve van de schuur voor schuur
regeling weergegeven:
Gebouwnummer

Sloopoppervlakte

Nr. 2

283,87 m2

Nr. 3

74,45 m2 (asbest)

Nr. 5

131,07 m2 (64,83 m2 asbest)

Nr. 6

331, 99 m2 (asbest)

Nr. 7

369,92 m2 (asbest)

Nr. 11

251,98 m2 (87,78 m2 asbest)

Nr. 12

156,02 m2 (asbest)

Nr. 13

64, 91 m2 (asbest)

In het onderhavige plan gaat het om twee erven waar één of meerdere schuren zullen worden gesloopt. Voor de
eerste 100 m² van het te bouwen oppervlakte wordt de verhouding van de eerste trede toegepast: 1:1 (bij
asbest). Voor de volgende 400 m2 wordt de tweede trede toegepast, met een verhouding van 1:2 (bij asbest).
Voor de overige m2 asbest en geen asbest wordt de derde trede toegepast. Dan ontstaat het volgende beeld
voor de Frensdorferweg.
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De totale hoeveelheid terug te bouwen meters die voortkomen uit de slooplocatie aan de Frensdorferweg betreft
686.16 m². Er is sprake van gehele sloop (i.c.m. het Rood voor rood beleid zoals in het volgende lid wordt
besproken) van de voormalige agrarische bebouwing op het erf aan de Frensdorferweg 41 te
Lattrop-Breklenkamp. Daarnaast zorgt dit bestemmingsplan er tevens voor dat op het perceel Frensdorferweg 41
te Lattrop-Breklenkamp herbouw van de gesloopte bebouwing planologisch gezien niet meer mogelijk is. Het
plangebied Frensdorferweg 37-41 zal landschappelijk ingepast worden conform het erfinrichtingsplan in Bijlage
8. 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.
Bellinckhofweg 10 te Weerselo
Van het bedrijf aan de Bellinckhofweg 10 te Weerselo komt er 2199,31 m2 niet asbesthoudend beschikbaar voor
sloop. Dat geeft 2199,31 m2 : 5 = 439.86 m2 aan te bouwen oppervlak. De sloopmeters zullen worden ingezet
ten behoeve van extra bebouwing op het adres Peddemorsweg 6 te Saasveld. De agrarische bestemming aan de
Bellinckhofweg 10 wordt behouden waarbij de toekomstige oppervlakte aan bijgebouwen wordt (1400 m²)
vastgelegd als maximum. Het plangebied Bellinckhofweg 10 zal landschappelijk ingepast worden conform het
erfinrichtingsplan in Bijlage 9. Voor het overige wordt op voorhand voldaan aan de voorwaarden die binnen de
schuur voor schuur regeling gesteld worden. De schuur heeft geen betekenisvolle cultuurhistorische waarde. Er
is in dit geval sprake van een gedeeltelijke sloop van de opstallen op het perceel Bellinckhof 10 te Weerselo.
Peddemorsweg 6 te Saasveld
Op basis van de sloopverhoudingen mag aan de Peddemorsweg 6 in Saasveld in totaal 686.16 m² (slooplocatie
Frensdorferweg) + 439.86 m2 (slooplocatie Bellinckhofweg) = 1.126,02 m2 aan schuren worden teruggebouwd.
De beschikbare oppervlakte wordt gebruikt voor de bouw van 1.063 m2 aan bebouwing. Hiervan wordt 133 m²
ingezet voor het legaliseren van reeds bestaande bebouwing. De overige m² wordt ingezet voor de bouw van
930 m2 extra bijgebouwen bij de woning. Het plangebied Peddemorweg 6-8 zal landschappelijk ingepast worden
conform het erfinrichtingsplan in Bijlage 10.
3.3.4

"Rood voor rood beleid gemeente Dinkelland 2015"

Aanleiding voor het vaststellen van het beleid is dat steeds meer agrarische bedrijven veranderen in
hobbymatige agrarische activiteiten of volledig stoppen met hun agrarische activiteiten. Het gevolg hiervan is een
toename van leegstaande landschapsontsierende bedrijfsgebouwen, waardoor verval van het buitengebied op de
loer ligt. Middels Rood voor Rood is het mogelijk om deze gebouwen te slopen en er een woning voor terug te
bouwen. Centrale doelstelling is om een ruimtelijke kwaliteitsverbetering te realiseren. In het beleid is ook de
mogelijkheid tot maatwerk opgenomen.
Uitgangspunt van beleid is dat een oppervlakte van minimaal 850 m2 landschapsontsierende bebouwing of 4500
m2 aan kassen dient te worden gesloopt om een compensatiekavel (woning) te kunnen verkrijgen. In het beleid
zijn verschillende uitgangspunten voor de sloop- en herbouwlocatie opgenomen, waaraan het plan in principe
dient te voldoen. Voorwaarden ten aanzien van de slooplocatie welke van toepassing zijn op dit plan zijn dat de
te slopen bebouwing van minimaal 850 m2 landschapsontsierend is. Hierbij is behalve de uiterlijke staat ook de
locatie op het erf van belang. Gebouwen die niet als landschapsontsierend worden aangemerkt, kunnen als
bijgebouw bij de bestemming 'Wonen' worden gebruikt. De te slopen bebouwing is legaal gebouwd, dat betekent
dat er een bouwvergunning aanwezig is of dat het gebouw valt onder het overgangsrecht.
Voorwaarden ten aanzien van de herbouwlocatie zijn; binnen de gemeentelijke Woonvisie moet ruimte zijn om
een compensatiekavel te kunnen realiseren. Wanneer hierbinnen geen ruimte is, dan wordt de aanvraag
afgewezen. De compensatiewoning kan geen onevenredige aantasting van agrarische en/of andere belangen in
de omgeving veroorzaken, zoals belemmering van de bedrijfsmatige activiteiten van een bedrijf in de omgeving.
De compensatiewoning dient aan te sluiten op bestaande bebouwing waarbij de maximale omvang van één
compensatiekavel voor een enkele woning 1200m² bedraagt. Het kan dan gaan om kernen, dorpsranden,
buurtschappen, lintbebouwing en bestaande erfstructuren.
Daarnaast dient een erfplan te worden ontwikkeld waaruit blijkt dat wordt geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit.
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De deelnemer aan Rood voor Rood zal uit de opbrengst van de bouwkavel het slopen van de bedrijfsgebouwen
en de bijdrage voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit moeten bekostigen.
Toets
Voor de ontwikkeling van een compensatiewoning zal een oppervlakte van 850 m2 aan landschapsontsierende
bedrijfsgebouwen worden gesloopt, waarmee aan de voorwaarde van minimaal 850 m2 wordt voldaan. Deze
bebouwing bevindt zich in het geheel op het perceel Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp. In onderstaand
figuur is een overzicht van de aanwezige bebouwing op het erf weergegeven. De gebouwen 4, 8, 14 en 15
zullen gesloopt worden in het kader van de Rood voor rood regeling.

Figuur 3.13: bebouwing op het erf Frensdorferweg 41 Lattrop Breklenkamp (bron: Building Design Architectuur)
De sloopopgave betreft in totaal 850 m2. In onderstaand schema is een overzicht van de te slopen bebouwing
weergegeven. De overige bebouwing welke niet vergund is, kan niet worden ingezet ten behoeve van de Rood
voor rood regeling, maar zal in het kader van de regeling eveneens gesloopt worden. Samen met de andere
landschappelijke inpassingsmaatregelen wordt een impuls gegeven in de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
Gebouwnummer

Sloopoppervlakte

Nr. 4

194, 89 m2

Nr. 8

244, 25 m2

Nr. 14

156, 71 m2

Nr. 15

254, 16 m2

Uitgangspunt voor de compensatiewoning in het beleid is, dat deze teruggebouwd wordt op slooplocatie. De
slooplocatie wordt daarbij gedefinieerd als: “het bestemmingsvlak van het (voormalige) agrarische bedrijf
waarop landschapsontsierende gebouwen en/of kassen staan, die op basis van de Rood voor Rood regeling
worden gesloopt.” De compensatiewoning zal conform het uitgangspunt teruggebouwd worden binnen de
bestaande grenzen van het voormalige agrarische erf aan de Frensdorferweg 41. Er is een ruimtelijk
kwaliteitsplan opgesteld dat als Bijlage 8 bij de toelichting van dit bestemmingsplan is gevoegd. In dit plan is de
te slopen bebouwing opgenomen, de situering van de bouwkavel en woning en de maatregelen ten behoeve van
de landschappelijke inpassing.
Het erfplan is tot stand gekomen op basis van de beeldkwaliteitsprincipes Rood voor Rood, het Cascobeleid en
Kwaliteitskader Gebiedskenmerken van de gemeente (een uitwerking van de gebiedskenmerken uit de
Omgevingsvisie Overijssel). Op basis van het vorenstaande wordt voldaan aan de uitgangspunten binnen het
rood voor rood beleid van de gemeente Dinkelland.
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3.3.5

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving gemeente Dinkelland

Zoals reeds aan bod is gekomen in paragraaf 3.2.1 zijn de Omgevingsvisie Overijssel en de
Omgevingsverordening Overijssel op 3 juli 2013 vastgesteld. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving maakt hier
onderdeel van uit. Op basis van het provinciaal beleid ten aanzien van dit instrument is het mogelijk om op
gemeentelijk niveau beleidskaders vast te stellen. De gemeenten Dinkelland heeft op 8 oktober 2013 het
beleidskader 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' vastgesteld. Het beleidskader dient als toetsingskader voor de
gemeente om aangevraagde ontwikkelingen in het landelijke gebied te kunnen beoordelen op basis van de
kwaliteitsimpuls. Tegelijkertijd biedt het beleidskader aanvragers handvatten om hun aanvraag vorm te geven in
combinatie met de kwaliteitsimpuls. Het kader streeft na om dit nieuwe instrument zoveel mogelijk te
objectiveren en eenduidig toe te passen. Voor voorliggend plan is het KGO in onderstaande alinea uitgewerkt.
Toets
In het gemeentelijke beleid is vastgesteld dat afwijking van bestaande regels (bestemmingsplan) mogelijk is ten
behoeve van economische ontwikkelingen die naar aard en omvang passend zijn op de locatie, mits passend
binnen het provinciaal- en rijksbeleid (zoals zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), deze passen bij de
gebiedskenmerken en bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Qua aard gaat het om de
activiteit op zich. Met “aard” wordt bedoeld de soort functie. Bij voorliggend plan is het KGO beleid van
toepassing op de ontwikkeling ter plaatse van de paardenhouderij Frensdorferweg 37-39 waarbij de tweede
bedrijfwoning wordt verplaatst naar het pand van bedrijfswoning behorende bij de Frensdorferweg 41.
Qua omvang gaat het om de verhouding tussen de grootte van de ontwikkeling ten opzichte van de specifieke
locatie, te weten de gebiedskenmerken van het type landschap. Uit het Ruimtelijk kwaliteitsplan blijkt dat
voorliggend plan aansluit bij de ter plaatse geldende landschappelijke kenmerken en qua omvang aanvaardbaar
wordt geacht binnen deze omgeving.
Voor de basisinspanning wordt de paadenhouderij landschappelijk ingepast. Voor de aanvullende
kwaliteitsprestatie (kwaliteitsimpuls groene omgeving) moet ten eerste de hoogte van de vereiste investering
worden bepaald. Bij het bepalen van de hoogte van de kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving wordt
uitgegaan van de waardevermeerdering van de gronden die door de planologische verandering zal ontstaan. Het
betreft een ontwikkeling waarbij 1284 m2 wordt omgezet van agrarisch bouwvlak van het voormalige agrarische
erf aan de Frensdorferweg 41 naar de bestemming paardenhouderij. Hierbij blijft de waarde gelijk. Voor de
gronden ten zuiden van dat agrarisch bouwvlak van het voormalige agrarische erf aan de Frensdorferweg 41 tot
aan de verkeersbestemming van de Frensdorferweg, wordt 216 m2 agrarische grond omgezet naar
paardenhouderij. Dit brengt een waardevermeerdering van €16 met zich mee.
Het gaat om een aan het buitengebied verbonden activiteit waardoor 25% van het berekende bedrag
geïnvesteerd dient te worden. Daarnaast kunnen de kosten voor het KGO plan (met een maximum van 10%)
worden afgetrokken, evenals de kosten voor het kwaliteitsteam. Omdat het 3 bezoekmomenten betreft is dat €
750,-.
KGO Berekening
Waardevermeerdering
Omzetten agrarisch naar paardenhouderij

216 m2

x

€16

= €3.456,-

Aftrekposten
Aan het buitengebied verbonden activiteit (-75%)

= €864,-

Kosten KGO landschapsplan (max 10% na afwaardering

= €86,40

Bezoek Qteam (3 keer x €250)

= €750

Totaal te investeren

= € 27,60

Uitgaande van de vereiste investering en het gemeentelijke Kwaliteitskader Gebiedskenmerken (KG) is het
ruimtelijk kwaliteitsplan en bovenstaande berekening opgesteld. Uit deze berekening volgt dat de te plegen
investeringen uitkomen op een bedrag van € 27,50 waardoor er een balans bestaat tussen de gewenste
uitbreiding en de investering in ruimtelijke kwaliteit. Het ruimtelijk kwaliteitsplan is ter beoordeling aan het
Kwaliteitsteam landelijk gebied voorgelegd. Het Kwaliteitsteam heeft een positief advies gegeven.
De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan het beleid zoals dat is verwoord in het beleidskader 'Kwaliteitsimpuls
Groene Omgeving'.
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3.3.6

Nota 'De casco benadering in Noordoost-Twente'

De gemeente Dinkelland heeft de beleidsnota 'De casco-benadering in Noordoost-Twente' vastgesteld. Het
Nationaal Landschap Noordoost Twente is een gebied met zeldzame en unieke landschapskwaliteiten. Het is een
gebied met stuwwallen, bronnen, beken en fraaie cultuurlandschappen. Kernkwaliteit is het waardevolle
cultuurlandschap met een variatie in open en een kleinschalig besloten landschap. Schaalvergroting in de
grondgebonden landbouw staat op gespannen voet met deze kleinschaligheid. Het verdwijnen van
landschapselementen op perceelsgrenzen tast het kleinschalige groene karakter aan en leidt tot een afname van
landschapsdiversiteit. De gemeente Dinkelland heeft samen met de provincie Overijssel en de gemeenten
Tubbergen, Losser en Oldenzaal de ambitie uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de
grondgebonden landbouw zodanig vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het
landschap.
Om vorm en inhoud te geven aan deze ambitie is een generieke methode ontwikkeld: de casco benadering. Voor
de gemeente is de casco-benadering te gebruiken als beoordelingskader voor ingrepen in het landschap. Aan de
hand van de casco-kaart (figuur 3.4) kan bezien worden of landschappelijke structuren deel uitmaken van het
casco.
Op basis van de casco-kaart kan vastgesteld worden of het landschapselement tot het casco behoort of niet;
daaruit volgen drie mogelijk aanvragen op basis van het casco, dit zijn:
1. Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op een lijn uit
de cascokaart.
2. Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de initiatiefnemer wil
compenseren op een andere plek dan aangegeven op de cascokaart.
3. Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te compenseren element
ligt of op de cascokaart, zo niet dan is de een aanvraag een combinatie met situatie 2 (afwijking
compensatie).
Toets
Peddemorsweg 6-8
Voor de ontwikkeling van de bijbehorende bouwwerken bij het landhuis zullen geen bosschages verwijderd
worden die als casco element zijn aangemerkt. De nieuwe gebouwen worden conform het ruimtelijk
kwaliteitsplan Bijlage 10 landschappelijk ingepast door onder andere het toevoegen van een robuuste houtsingel
naast het nieuwe bijgebouw.
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Figuur 3.13: Fragment casco-kaart Peddemorsweg (bron: www.overijssel.nl/cascokaart)
Frensdorferweg 37-39, 41
Na het verwijderen van de voormalige agrarische bebouwing zal het erf ruimte bieden aan twee woningen in
een nieuwe opzet. In de toekomstige sitiatie zal de bebouwing verder van de beek af komen te liggen waarbij er
een mogelijkheid wordt gecreëerd om in de toekomst meer ruimte te gaan bieden aan de beek. Om de openheid
rondom de beek te vormen zal het groene casco element langs de beek verwijderd worden. Rondom de nieuwe
woningen zal niewe beplanting de ontwikkeling landschappelijk inpassen. Het plan doet geen afbreuk aan de
casco-gedachte. Het ruimtelijk kwaliteitsplan is opgenomen in Bijlage 8 van de toelichting.

Figuur
3.14: Fragment casco-kaart Frensdorferweg (bron: www.overijssel.nl/cascokaart)
Bellinckhofweg 10
Op het erf zal het verwijderen van de schuur geen gevolgen hebben voor de aanwezige casco elementen.
Rondom het erf zal een houtsingel aangepant worden om het erf landschappelijk in te passen. Het ruimtelijk
kwaliteitsplan is opgenomen in Bijlage 9 van de toelichting.
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Figuur 3.15: Fragment casco-kaart Bellinckhofweg (bron: www.overijssel.nl/cascokaart)
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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 vastgelegd dat er aan de Frensdorferweg 41 een voormalige
bedrijfswoning in gebruik wordt genomen als tweede bedrijfswoning van de naastgelegen paardenhouderij,
waarbij het vrijgekomen woonrecht samen met de compensatiewoning een nieuw erf vormt. Daarnaast zal de
voormalige agrarische bebouwing worden gesloopt. Aan de Peddemorsweg zal de toegestane oppervlakte aan
bijbehorende bouwwerken bij het landhuis vergroot worden en aan de Bellinckhofweg zal de toegestane
oppervlakte aan agrarische bedrijfsgebouwen vastgelegd worden. De ontwikkeling is concreet beschreven in
hoofdstuk 2.
Woningbouw 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.
De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden. Het ruimtebeslag van het onderhavige
project ligt ruimschoots beneden de drempelwaarde. Conclusie die op grond hiervan getrokken kan worden is
dat het onderhavige project niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is. In de nota van toelichting op het Besluit mer
wordt het begrip 'stedelijk ontwikkelingsproject' geduid. Hier wordt het volgende over gezegd:
“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen,
bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie daarvan. Er kan overigens
geen misverstand over bestaan dat ook «dorpen» hieronder vallen. Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan
van regio tot regio verschillen. Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het
milieu kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor in de
plaats, zal dit in de regel per saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding zal er eerder
sprake kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.”
Uit voorgaande volgt dat de bouw van één compensatiewoning in het buitengebied en het toevoegen van
bijbehorende bouwwerken op een bestaand erf in het buitengebied 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. In die gevallen
is het Besluit m.e.r. niet van toepassing en hoeft geen aanmeldnotitie te worden opgesteld.
De ontwikkeling wordt op passende wijze in het landschap opgenomen. De ruimtelijke uitstraling/de verandering
die de ontwikkeling per saldo op de omgeving heeft is daardoor beperkt. Geconcludeerd kan worden dat er geen
sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als in de zin van het Besluit m.e.r.
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4.2 Milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.
Milieuzonering heeft twee doelen:
het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare
voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009
gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar
SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft
richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven.
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De
richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige
woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In figuur 4.1 zijn de richtafstanden weergegeven.

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering
Toets
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Lattrop-Breklenkamp, Weerselo en Saasveld. Het plangebied
wordt overwegend omgeven door burgerwoningen, bedrijven en agrarische- en natuurgronden. 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).
Peddemorsweg
Aan de Peddemorsweg 6 is sprake van een bestaand woonerf waar bijbehorende bouwwerken aan toegevoegd
zullen zorden. De woonbestemming zal daarbij worden uitgebreid. De afstand van de woonbestemming tot aan
het dichtsbijzijnde agrarische bedrijf wordt verkleind tot ruim 100 meter afstand. Het houden van rundvee betreft
een categorie 3.2 bedrijf met een grootste richtafstand van 100 meter voor het asect geur. Hier wordt
ruimschoots aan voldaan. Hiermee is geen sprake van extra hinder voor omliggende bedrijvigheid. Het
vorenstaande heeft geen aantasting van het woon- en leefklimaat van omliggende milieugevoelige objecten tot
gevolg.
Frensdorferweg
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De Frensdorferweg 37-39 betreft een paardenhouderij, categorie 3.1 bedrijf welke een grootste richtafstand
kent van 50 meter voor het aspect geur. De eigenaar is voornemens de tweede bedrijfswoning te verplaatsen
naar de bestaande voormalige bedrijfswoning van het naastgelegen voormalige agrarische bedrijf aan de
Frensdorferweg 41. Het woonrecht van de voormalige bedrijfswoning zal omgezet worden naar een
burgerwoning en verplaatst worden. Met het verplaatsen en het toevoegen van de compensatiewoning is er
sprake van het toevoegen van een extra milieugevoelige functie binnen het gebied.
Het bestemmingsvlak van de paardenhouderij wordt ter plaatse van de voormalige bedrijfswoning van het
naastgelegen voormalige agrarische bedrijf uitgebreid. De nieuwe woningen liggen binnen de straal van 50
meter gemeten vanaf de grens van het bestemmingsvlak. Op de verbeelding behorende bij onderhavig
bestemmingsplan is de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - dierverblijven' opgenomen, welke
borgt dat binnen een straal van 50 meter van de woningen geen dierverblijven, kuilvoerplaten, sleufsilo's en
mestvoorzieningen aanwezig mogen zijn op het terrein behorende bij de paardenhouderij van de
Frensdorferweg 37-39. Partijen zijn dit overeengekomen. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstand.
Ten oosten van de Frensdorferweg 41 is een camping gelegen, een categorie 3.1 bedrijf met een grootste
richtafstand van 50 meter voor het aspect geluid. De afstand van het campingterrein tot aan het bouwvlak van de
burgerwoningen betreft 50 meter, waarmee voldaan wordt aan de richtafstand.
Bellinckhofweg
Aan de Bellinckhofweg is en blijft sprake van een agrarisch bedrijf. Er worden geen gevoelige objecten
toegevoegd en het bouwvlak en het bouwperceel worden niet gewijzigd.

4.3 Geur
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningverlening als het gaat om
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met
een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt
deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de
andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden
aangehouden.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden
aangehouden te worden:
ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen;
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, binnen een
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3
odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag
deze niet meer bedragen dan 14 odour units per kubieke meter lucht.
Toets
De geurgevoelige objecten zijn gelegen buiten de bebouwde kom, in het buitengebied van de gemeente
Dinkelland. Voor beide locaties geldt dat het dichtsbijzijnde agrarisch bedrijf grondgebonden is. Op basis van de
Wet geurhinder en veehouderij geldt voor een grondgebonden agrarisch bedrijf een afstand van ten minste 50 m
ten opzichte van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom.
De woonbestemming aan de Peddemorsweg 6 wordt vergroot waardoor de afstand tot het dichtbijzijnde
agrarische bedrijf aan de Peddemorsweg 1 verkleind wordt tot ruim 100 meter. De afstand voldoet aan de 50
meter norm waarmee er wordt voldaan aan de Wet geurhinder en veehouderij.
Het dichtsbijzijnde agrarische bedrijf voor de burgerwoningen op de locatie Frensdorferweg 41 betreft het
agrarische bedrijf aan de Frensdorferweg 36, op een afstand van circa 130 meter. Er wordt voldaan de norm
van 50 meter.
De paardenhouderij aan de Frensdorferweg 37-39 ligt aangrenzend aan het bestemmingsvlak 'wonen'. De
bedrijfswoning behorende bij de paardenhouderij zal blijven bestaan en de voormalige bedrijfswoning
behorende bij de Frensdorferweg 41 zal in gebruik worden genomen als tweede bedrijfswoning van de
paardenhouderij. De bouwvlakken van de burgerwoningen liggen binnen de straal van 50 meter gemeten vanaf
de grens van het bestemmingsvlak van de naastgelegen paardenhouderij. Op de verbeelding behorende bij
onderhavig bestemmingsplan is de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - dierverblijven'
opgenomen, welke borgt dat binnen een straal van 50 meter van de woningen geen dierverblijven,
kuilvoerplaten, sleufsilo's en mestvoorzieningen aanwezig mogen zijn op het terrein behorende bij de
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g 37-39-41 en Bellinckhofweg 10

43

paardenhouderij van de Frensdorferweg 37-39.
Op basis van bovenstaande wordt geacht dat geur geen belemmering vormt voor het plan. Er blijft sprake van
een goed woon- en leefklimaat.

4.4 Bodem
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om
hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht.
Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de
bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige 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
Frensdorferweg
In opdracht van initiatiefnemer heeft Kruse Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht aan de
Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp. De rapportage is bijgevoegd in Bijlage 2. Het bodemonderzoek is
uitgevoerd in het kader van de bouw van twee woningen en de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging.
Resultaten veldwerk
In totaal zijn er 26 inspectiegaten gegraven en 2 boringen verricht. Twee diepe boringen zijn afgewerkt met
peilbuizen op respectievelijk 2.7 en 2.8 meter diepte. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit matig fijn
zand met vanaf 0.7 - 1.2 meter diepte een zwak tot sterk zandige leemlaag. In de boven- en ondergrond zijn
roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen (sporen baksteen).
Ter plekke van de boringen 8 en 9 is van circa 0.25 - 2.0 m-mv een demping (met sporen baksteen) en een
oude slootbodem aangetroffen. Door de veldwerkers is nabij gat 20 op het maaiveld (gras) een opslag van
asbesthoudende vlakke platen (18 mm) aangetroffen. Op het zuidoostelijke deel is nabij gat 10 asbest (vlakke
plaat 18 mm) aangetroffen. Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen in de bodem
waargenomen. Het freatische grondwater in de peilbuizen is gemiddeld aangetroffen op 1.33 meter min
maaiveld.
Conclusies en aanbevelingen
In het grondwater (PB 1 en PB 2) zijn licht verhoogde gehalten aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke
verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 van het bodemonderzoek in Bijlage 2. In de
bovengrond (BG I, BG II, BG III en BG IV) en in de ondergrond (OG I en OG II) zijn geen verhoogde gehalten
gemeten. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek
niet noodzakelijk. In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01 en MM FF - 04 is asbest aangetoond. De
gewogen asbestgehalten zijn ruim lager dan de toetswaarde voor nader asbestonderzoek. In de mengmonsters
van de fijne fractie MM FF - 02 en MM FF -03 is geen asbest aangetoond.
Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en
nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid
opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidig en toekomstige gebruik (wonen met tuin).

Peddemorsweg
De woning op nummer 8 is gebouwd op een voorheen onbebouwd agrarisch perceel dat geen deel uit maakte
van het voormalige erf. De gemeente heeft aangegeven dat er geen bijzonderheden waargenomen zijn in het
uitgevoerde onderzoek van 2012 en de te verwachten kwaliteit Achtergrondwaarde is, waardoor de kwaliteit
voldoet aan de functie.
De geplande schuren aan de Peddemorsweg 6 worden eveneens gebouwd op een voorheen onbebouwd
agrarisch perceel, dat geen deel uitmaakte van het voormalige erf, en de te verwachten kwaliteit volgens de
BKK Achtergrondwaarde is, maakt dat bodemonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
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Bellinckhofweg 10
Gezien het feit er geen sprake is van een gewijzigd gebruik en er geen nieuwe bodemgevoelige activiteiten
worden gerealiseerd, blijft er voor wat betreft bodem sprake van een aanvaardbare situatie en een uitvoerbaar
bestemmingsplan.

4.5 Geluid
In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, c.q. een ontheffing
op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige
objecten, voor zover deze geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein,
wegen en/of spoorwegen.
De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:
Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals verzorgingstehuizen,
psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc.
Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende functies, anderzijds
betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe milieugevoelige functies.
Toets
Wegverkeerslawaai
Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een geluidszone, die aan
weerszijde een breedte heeft van:
a. in stedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;
b. in buitenstedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.
Deze zonering geldt niet:
c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
e. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau vaststaat dat de
geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt
(art. 74, lid 3 Wgh).
Het plangebied Frensdorferweg is gelegen aan de Frensdorferweg waar een maximaal toegestane snelheid van
60 km per uur geldt. Om te bepalen of akoestisch onderzoek noodzakelijk is, is de geluidskaart geraadpleegd
(zie figuur 4.2).

bestemmingsplan Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferwe
g 37-39-41 en Bellinckhofweg 10

45

Figuur 4.2: Lden geluidskaart (bron: gemeente Dinkelland)
Op bovenstaande kaart is de geluidsbelasting op het plangebied, met de twee woningen in blauw weergegeven.
Uit de gegevens van de VMK blijkt dat de geluidbelasting van het perceel Frensdorferweg 41 ruim lager is dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Gelet hierop is sprake van een aanvaardbare geluidsbelasting en kan wat
betreft wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe woningen een goed woon- en leefklimaat worden
gerealiseerd.
Als gevolg van onderhavig plan wordt geen nieuw geluidsgevoelig object opgericht ter plaatse van de
Peddemorsweg 6 en de Bellinckhofweg 10. Voorliggend bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de
oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het erf aan de Peddemorsweg 6 mogelijk. Akoestisch onderzoek
is derhalve niet noodzakelijk. Geconcludeerd kan worden dat het aspect 'geluid' geen belemmering vormt voor
de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

4.6 Luchtkwaliteit
Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen.
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in betekenende mate'
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
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In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden.
Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
Toets
Peddemorsweg
Onderhavig plan heeft betrekking op de uitbreiding van de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken aan de
Peddemorsweg 6. Het aantal verkeersbewegingen zal als gevolg van het plan niet toenemen.
Bellinckhofweg
Onderhavig plan heeft betrekking op het slopen van een schuur en het vastleggen van de hoeveelheid
bebouiwing op het erf. Het aantal verkeersbewegingzal als gevolg van het plan niet toenemen.
Frensdorferweg
Als gevolg van onderhavig plan zal de agrarische bedrijfsbestemming ter plaatse van de Frensdorferweg 41
verwijderd worden en het erf wordt omgezet in een reguliere woonbestemming. Zodoende zullen ook de
verkeersbewegingen die voort komen uit deze bedrijvigheid verdwijnen. In de toekomstige situatie is er sprake
van één extra woning aan de Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp. Verkeersbewegingen bestaan enkel uit
het af en aanrijden van de bewoners. Hierdoor zullen de verkeersbewegingen door het voornemen nauwelijks
toenemen. Voor zover er sprake zal zijn van een toename aan verkeersbewegingen, zal deze zeer beperkt zijn.
Als wordt uitgegaan van een worst-case scenario kan het aantal verkeersbewegingen op 10 per dag gesteld
worden. Er zal geen of nauwelijks sprake zijn van vrachtverkeer, waardoor het percentage vrachtverkeer op 0
gezet kan worden. In figuur 4.3 is de worst-case berekening weergegeven met 10 extra voertuigbewegingen.

Figuur 4.3: Worst-case berekening voor bijdrage van extra verkeer (bron: infomil.nl)
bestemmingsplan Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferwe
g 37-39-41 en Bellinckhofweg 10

47

Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate is. Er is geen nader
onderzoek nodig. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt bovendien dat er, in de omgeving van
het plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding
van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit is
derhalve niet nodig.

4.7 Externe veiligheid
Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet
gaat het daarbij om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport
gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving
van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Op
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing.
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken.
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en
het groepsrisico.
Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat
een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg
van een ongewoon voorval binnen een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval
binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar gebaseerd op
een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als 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
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Figuur 4.4: uitsnede risicokaart met linksboven de Peddemorsweg, rechtsboven de Frensdorferweg en onder de
Bellinckhofweg (bron: risicokaart.nl).
Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van ruim 500 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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4.8 Water
Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1
november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te
nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets
is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid,
wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op
oppervlaktewater).
Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de
landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld
die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de SVIR en het Nationaal
Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor
ruimtelijke plannen.
Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en
retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en
het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.
Waterbeheerplan 2016-2021
Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent
concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte
perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren.
Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden,
dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het 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 3 maart 2021 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht voor de locaties aan de
Peddemorsweg en de Frensdorferweg. De watertoetsen zijn toegevoegd in de bijlage Bijlage 3 voor de locatie
Peddemorsweg en Bijlage 4 voor de locatie Frensdorferweg. Voor de locatie Peddemorsweg geldt de korte
procedure. Voor de locatie Frensdorferweg geldt de normale procedure waarbij contact is gelegd met het
waterschap. Het waterschap heeft op 18 november 2021 per mail aangegeven dat men geen bezwaar heeft
tegen de ontwikkeling waarbij verharding uit de beekzone wordt gehaald. Op 16 november is de digitale
watertoets verricht voor de locatie Bellinckhofweg 10, zie Voor deze locatie geldt eveneens de korte procedure,
zie Bijlage 5
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4.9 Ecologie
Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot aanwezige
natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie van het plan met beschermde
gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De wettelijke kaders hiervoor worden
gevormd door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet
natuurbescherming) en provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening).
Toetsing
Om mogelijke effecten in beeld te brengen is een Quickscan Natuurwaarden-onderzoek uitgevoerd (Natuurbank
Overijssel, november 2021). De rapportage van dit onderzoek is bijgevoegd in Bijlage 6 Quickscan
natuurwaardenonderzoek. Het plangebied (lees: de drie deelgebieden) zijn in april en november 2021
onderzocht door de ecoloog op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, dieren en beschermde
nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, zoals foerageergebied en
vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op
beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland.
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Er vinden geen ontwikkelingen plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de ligging buiten het
Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan de regels t.b.v. de
bescherming van het NNN, zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Met uitzondering van het
aspect stikstof, kan een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied met zekerheid
uitgesloten worden. Om een mogelijk negatief effect op Natura 2000-vast te kunnen stellen, dient een
stikstofberekening uitgevoerd te worden.
Stikstof
Voor onderhavige ontwikkeling in de gemeente Dinkelland is een stikstofberekening uitgevoerd. Deze is
opgenomen in Bijlage 7. De conclusies zijn als volgt.
Als gevolg van de beoogde ontwikkelingen komt er in de gebruiksfase NOx en NH3 vrij. Door uitvoering van de
AERIUS berekening is aangetoond dat dit zowel in de referentie als beoogde situatie leidt tot een meetbare
depositie van NOx en NH3 in Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof en ammoniak. Er zijn
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Omdat in beide situaties sprake is van een depositie, is er een
vergelijking gemaakt om te kijken of de ontwikkeling leidt tot een verslechtering van de milieukwaliteit van
Natura 2000- gebieden.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in de beoogde situatie bij het Natuurgebied ‘Springendal & Dal van de
Mosbeek’ sprake is van hoogste bijdrage van 2,41 mol/ha/j. In de referentiesituatie bedraagt de hoogste
bijdrage 2,44 mol/ha/j. Er is een afname van 0,03 mol/ha/j. Dit betekent dat de beoogde situatie gunstiger is
voor de milieukwaliteit van het Natura 2000-gebied ‘Springendal & Dal van de Mosbeek’. Geacht wordt hiermee
dat de Wet natuurbescherming in het kader van het aspect stikstof en ammoniak geen belemmering vormt voor
de uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling.
De AERIUS Calculator 2021 biedt voldoende inzicht in het effect van de voorgenomen activiteit op Natura
2000-gebieden voor het aspect stikstof en ammoniak. De uitkomsten van de berekeningen met de AERIUS
Calculator zijn geldig en toepasbaar voor ruimtelijke plannen.
De Wet natuurbescherming vormt voor het aspect stikstof en ammoniak geen belemmering voor uitvoering van
de voorgenomen ontwikkeling

Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
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• Deelgebied Peddemorsweg & Bellinckhofweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde
plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde dieren. Beschermde
dieren benutten de deelgebieden uitsluitend als foerageergebied. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten
wordt geen beschermd dier of rust- of voortplantingsplaats van een bescherm dier, negatief beïnvloed. Het
aantasten van het foerageergebied van beschermde dieren, leidt niet tot wettelijke consequenties.
• Deelgebied Frensdorferweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde
plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde dieren. Beschermde
diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijknestelen er vogels,
bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats, bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste
rust- en voortplantingsplaats en bezetten vleermuizen er een verblijfplaats.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest
of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield worden.
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode,
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te
kunnen sluiten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en
amfibieën gedood en wordt mogelijk een rust- en voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden
zoogdier en een winterrustplaats van een amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde grondgebonden
zoogdiersoorten en amfibieën, die een (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt
een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘vangen’ en `beschadigen/vernielen van (winter)rust- en
voortplantingsplaats’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren of
amfibieën. Om te voorkomen dat beschermde grondgebonden zoogdieren of amfibieën gedood worden, dienen
ze verjaagd of weggevangen te worden.
Vleermuizen mogen niet zonder ontheffing verstoord worden en verblijfplaatsen mogen niet zonder ontheffing
verstoord, beschadigd of vernield worden. Om de functie van de te slopen bebouwing voor vleermuizen vast te
kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Dergelijk onderzoek loopt van half mei tot eind
september.

4.10

Archeologie en Cultuurhistorie

Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als doel het
archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar archeologische waarden
voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn dient er een
archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet 1988. Een deel van
de monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in
2021 in werking treedt. Tot die tijd blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 gelden als
overgangsrecht binnen de Erfgoedwet.
Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt
verstoord zijn verplicht rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig
(kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het
plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht
worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.
Archeologie
De gemeente Dinkelland beschikt over archeologiebeleid. Het plangebiedaan de Peddemorsweg 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 5.000 m²
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geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

Figuur 4.5: uitsnede archeologische verwachtingenkaart ter plaatse van de Peddemorsweg 6 en 8 te Saasveld,
met de bouwlocatie van de schuren blauw omcirkeld (bron: gemeente Dinkelland)

Figuur 4.6: uitsnede archeologische verwachtingenkaart ter plaatse van de Frensdorferweg 37-41 te
Lattrop-Breklenkamp, met de bouwlocatie van de compensatiewoning en de te verplaatsen reguliere woning
blauw omcirkeld (bron: gemeente Dinkelland)
Het plangebied aan de Frensdorferweg is aangemerkt als 'beekdalen en overige laagten'. De verwachting is laag
voor archeologische resten uit alle perioden. Hoofdzakelijk archeologische resten die in verband staan met
beekdalgebonden activiteiten, zoals bruggen, voordes, watermolens etc. en mogelijk archeologische resten,
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bijvoorbeeld afvaldumps, die in verband staan met bewoning op nabij gelegen, hoge gronden. Verder diverse
categorieën losse vondsten. Er bestaat vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij bodemingrepen dieper dan
40 cm m.u.v. gebieden met een lage verwachting binnen plangebieden met meerdereverwachtingszones, en
plangebieden met een lage verwachting die grenzen aan terreinen met waardevolle archeologische resten.

Figuur 4.7: uitsnede archeologische verwachtingenkaart ter plaatse van de Bellinckhofweg met het erf waar de
schuur gesloopt wordt blauw omcirkeld (bron: gemeente Dinkelland)
Het plangebied aan de Bellinckhofweg is aangemerkt als 'dekzandhoogtes en - ruggen'. De verwachting is hoog
voor archeologische resten uit alle perioden. Archeologische resten vlak onder het maaiveld en daardoor
kwetsbaar voor bodemingrepen. Archeologische resten hierdoor vaak minder goed geconserveerd. Er bestaat
vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij bodemingrepen dieper dan 40 cm m.u.v. gebieden met een lage
verwachting binnen plangebieden met meerdereverwachtingszones, en plangebieden met een lage verwachting
die grenzen aan terreinen met waardevolle archeologische resten.
Toets
Voor de Peddemorsweg geldt dat de locatie waar de bijgebouwen zullen komen te staan reeds verstoord zijn.
Daarnaast is het gebied waar bodemingrepen zullen plaatsvinden kleiner dan 5.000 m2 en daarmee geldt er
vrijstelling van archeologisch onderzoek voor de locatie Peddemorsweg 6-8 te Saasveld.
Voor de locatie Frensdorferweg geldt dat ter plaatse van de nieuwe woningen reeds bebouwing heeft gestaan
en de grond reeds geroerd is. Bovendien bestaat er vrijstelling voor bodemingrepen die dieper gaan dan 40 cm.
Er bestaat vrijstelling voor archeologisch onderzoek voor het plangebied.
Aan de Bellinckhofweg is sprake van sloop waardoor archeologisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

Cultuurhistorie
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. De bescherming van
cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988 (die nog geldt als overgangsrecht binnen
de Erfgoedwet). Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties.
Toets
Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er geen
monumenten gelegen zijn in of in de directe omgeving van de plangebieden. Derhalve wordt geconcludeerd dat
voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.
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4.11

Verkeer en parkeren

Peddemorsweg
De uitbreiding van het bestemmingsvlak van de Peddemorsweg 6 ten behoeve van het bouwen van een groter
oppervlak aan bijbehorende bouwwerken heeft geen extra verkeersbewegingen tot gevolg. De gebouwen zijn
immers voor eigen gebruik. Het woonvlak ter plaatse van de Peddemorsweg 8 zal verplaatst worden conform de
bestaande situatie en brengt eveneens geen gevolgen met zich mee met betrekking tot verkeer en parkeren. De
bestaande ontsluiting op de Peddemorsweg blijft gehandhaafd. Het parkeren vindt plaats op eigen terrein, waar
voldoende ruimte is om in parkeerplaatsen te voorzien.
Frensdorferweg
De tweede bedrijfswoning van de paardenhouderij aan de Frensdorferweg 37-39 zal verplaatsen naar de
bedrijfswoning aan de Frensdorferweg 41. Het daarmee vrijgekomen woonrecht van de bestaande
bedrijfswoning op het voormalige agrarische erf zal verplaatst worden naar het nieuwe erfensemble van de
Frensdorferweg 41. Samen met de compensatiewoning wordt er één erf gevormd ter plaatse van het
voormalige agrarische erf waar het agrarische bedrijf zal verdwijnen. De ontwikkeling aan de Frensdorferweg
zal zorgen voor één extra woning ter plaatse van het erf aan de Frensdorferweg 41. De erven worden ontsloten
via de Frensdorferweg, een 60km/h weg. Deze weg kan een (zeer beperkte) toename van verkeersbewegingen
als gevolg van de extra woning eenvoudig afwikkelen. Bovendien zorgt het verwijderen van het agrarische bedrijf
voor een aanzienlijk vermindering van de bedrijfsmatige verkeersbewegingen. Binnen het plangebied zal worden
voorzien in de hoeveelheid parkeerplaatsen voor de woningen. Daarbij wordt conform de beleidsnotitie "Bouwen
en parkeren 2018" van de gemeente Dinkelland de hoeveelheid parkeerplaatsen bepaald. Een vrijstaande woning
heeft een parkeerbehoefte van 2,3 parkeerplaatsen. Bij iedere woning in het plangebied is op eigen terrein
voldoende ruimte om in deze parkeerbehoefte te voorzien.
Bellinckhofweg 10
Het verwijderen van de schuur heeft geen negatieve invloed op het aspect verkeer en parkeren.
Het aspect 'verkeer en 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
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In dit onderdeel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat hier
om wijzigingsbevoegdheden gekoppeld aan de desbetreffende bestemming. De criteria, die bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven.
Algemene regels
Anti-dubbeltelregel:
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen
en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein
nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt
gesteld;
Algemene bouwregels:
In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen beschreven, onverminderd het bepaalde in de
overige artikelen;
Algemene gebruiksregels:
Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in algemene zin;
Algemene 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 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
Agrarisch - 1
Het agrarische bedrijf aan de Frensdorferweg 41 is beëindigd en zal plaatsmaken voor een erf met twee
reguliere woningen. De woonbestemming zal niet het gehele aanwezige bouwvlak in gebruik nemen en de
gronden zullen agrarisch blijven waarbij het bouwvlak verwijderd wordt. Deze gronden zullen worden bestemd
als 'Agrarisch - 1'. De gronden binnen de bestemming ‘Agrarisch - 1’ hebben als hoofdfunctiede uitoefening van
de agrarische functie in combinatie met het behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden en
natuurwaarden. De keuze voor het toekennen van de bestemming 'Agrarisch - 1' komt mede voort uit het feit dat
in het onderhavige plan maatregelen voor landschappelijke inpassing opgenomen zijn. Deze dienen geborgd te
worden en dit is vormgegeven door het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de regels. De gronden
waarop de maatregelen voorzien zijn vallen dan ook binnen de plangrenzen van het voorliggende
bestemmingsplan.
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Agrarisch - 2
Het agrarische bedrijf aan de Bellinckhofweg 10 zal voortgezet worden met een beperking op de maximale
oppervlakte aan bedrijfsgebouwen. De bestemming met het bijbehorende bouwvlak en bouwperceel blijft
behouden. De gronden waarop de maatregelen voorzien zijn voor de landschappelijke inpassing vallen binnen de
plangrenzen van het voorliggende bestemmingsplan.
Bedrijf - Paardenhouderij
Het bestemmingsvlak van de paardenhouderij aan de Frensdorferweg 37-39 zal uitgebreid worden ter plaatse
van de voormalige bedrijfswoning van de Frensdorferweg 41. De bestemming ziet op een regeling voor de
gebruiksgerichte paardenhouderijen. Bij een gebruiksgerichte paardenhouderij staat het gebruik van de paarden
voorop, dat wil zeggen het gebruik ten behoeve van recreatie en sport.
Bos - natuur
De bestemming ‘Bos - natuur’ betreft de bestaande gebieden met een ecologische functie, zoals de bestaande
natuurgebieden behorende bij het landgoed. Met het oog op een goede landschappelijke inpassing van de nieuw
te bouwen bijgebouwen, wordt een nieuw deel bos aangeplant.
Verkeer
Onder de bestemming ‘Verkeer’ zijn de bestaande wegen in het buitengebied gebracht. Het zijn wegen waar de
doorgaande verkeersfunctie voorop staat. Bruggen, dammen of duikers, sloten, bermen en beplanting,
parkeervoorzieningen, en parkeerterreinen vallen ook onder deze bestemming.
Wonen - Landhuis
Deze bestemming heeft betrekking op landhuizen die zijn gerealiseerd op voormalige agrarische bouwpercelen,
ter vervanging van het voormalige agrarisch bedrijfsgebouw en woonhuis. Vanwege de ontwikkeling van
bijbehorende bouwwerken bij het landhuis zal de bestemming ter plaatse van die gebouwen uitgebreid worden.
Wonen
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor de functie wonen. Onder de woonfunctie
vallen woonhuizen, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen het hoofdgebouw, aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen. De inhoud van de hoofdgebouwen mag maximaal 750 m3 zijn. Voor de aan- en
uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen geldt een maximale oppervlakte van 100 m2.
Het bestemmingsvlak van de bestaande woning aan de Peddemorsweg 8 zal gewijzigd worden zodat de
bestaande situatie binnen het bestemingsvlak valt.
Op de slooplocatie worden de overbodige agrarische opstallen gesaneerd en de bedrijfsactiviteiten - voor zover
nog aanwezig - gestaakt, zodoende vindt er een omschakeling naar regulier woonerf plaats en wordt de
bestemming 'Wonen' toegekend. Aan de Frensdorferweg 41 mag op basis van het rood voor rood-beleid de
compensatiewoning gerealiseerd worden en deze wordt conform het beleid voorzien van een passende
woonbestemming.
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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 en 4, waardoor vooroverleg niet nodig is.
Waterschap Vechtstromen
Op 3 maart en 16 november 2021 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 28 januari 2022 voor een periode van zes weken ter inzage
gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan
kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen binnengekomen. Wel heeft
een ambtelijke wijziging plaatsgevonden op het ontwerpbestemmingsplan. Voor een overzicht van de ambtelijke
wijziging wordt verwezen naar de Nota ambtelijke wijziging. Deze nota is bijgevoegd in het bestemmingsplan.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1
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Sloopopgave
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Sloopopgave Frensdorferweg 41 Lattrop-Breklenkamp

Te slopen gebouwen t.b.v. de SvS/RvR regeling

Sloopopgave Bellinckhofweg 10 Weerselo

Te slopen gebouwen t.b.v. de SvS regeling

Bijlage 2
Bodemonderzoek
Frensdorferweg
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1

Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend (asbest)bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem
op een terreindeel aan de Frensdorferweg 41 in Lattrop-Breklenkamp door Kruse Milieu BV is
uitgevoerd.
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van twee woningen. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van
de omgevingsvergunning. Hiervoor dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te
zijn.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis
van norm NEN 5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de
bovengrond als verdacht wordt beschouwd voor zware metalen, PAK en asbest. De ondergrond
en het grondwater worden als onverdacht beschouwd.
De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN 5725, “Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend
en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017;
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,
NNI Delft, januari 2009;
- NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,
NNI Delft, februari 2016;
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijen grond”, NNI Delft, december 2017.
De doelstelling van het onderzoek op een verdachte locatie is vast te stellen of de vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig is en in
hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de
achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het
freatisch grondwater.
De doelstelling van het onderzoek op een asbestverdachte locatie is vast te stellen of de vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en in
hoeverre de verontreinigde stoffen in de grond de normwaarden overschrijden.
Het veldwerk is uitgevoerd in maart en april 2021 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen
2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat
Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
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2

Locatiegegevens
2.1

Beschrijving huidige situatie

Algemeen
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Frensdorferweg 41, op circa 850 meter ten zuidoosten
van de bebouwde kom van Lattrop-Breklenkamp. Het te onderzoeken deel van het terrein heeft
de RD-coördinaten x = 264.031 en y = 493.702 en is kadastraal bekend als gemeente
Denekamp, sectie L, nummer 1149 (ged.). De Frensdorferweg bevindt zich ten zuiden van de
onderzoekslocatie.
Bebouwing en verharding
Op de onderzoekslocatie bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf. Inpandig zijn betonvloeren aanwezig. De schuren zijn voorzien van betonvloeren met (mest)kelders. Het
onbebouwde terrein rondom de gebouwen is verhard met klinkers en beton. Op het noordelijke
deel van de onderzoekslocatie is een mestsilo en een weiland voor paarden aanwezig.
Onderzoekslocatie
In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning
ten behoeve van de geplande nieuwbouw van een bedrijfswoning (ten behoeve van Frensdorferweg 39) en een woning aan de Frensdorferweg 41, dient onderzoek te worden uitgevoerd
naar de bodemkwaliteit op het terreindeel. De onderzoekslocatie is deels bebouwd en verhard
(beton en klinkers) en omvat circa 12000 m2.
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van Kruse
Milieu BV van april 2021 opgenomen.
2.1

Vooronderzoek

In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, de
eigenaar en de gemeente Dinkelland. De volgende informatie is verzameld:
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming. De woning met
schuren dateren van 1950, 1967 en 1973. Voordien was het terrein in gebruik voor landbouwkundige doeleinden. Het mestbassin (folie) is in 1988 gerealiseerd.
- Voor het varkensbedrijf is een milieuvergunning verleend in 2005 met een revisievergunning
van 2007
- Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks
van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel.
- De onderzoekslocatie is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. In de machineberging op het
noordoostelijke deel van het terrein is een (kleinschalige) werkplaats aanwezig. Voor zover
bekend hebben er geen calamiteiten op de onderzoekslocatie plaatsgevonden.
- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.
- Op de meeste schuren zijn asbesthoudende golfplaten aangetroffen. Tevens zijn asbesthoudende golfplaten en vlakke platen in opslag op het maaiveld aangetroffen (rapport
asbestinventarisatie Kruse Milieu BV van 12 maart 2021 met projectnummer 21002291). Er
is geen sprake van asbestverdachte druppelzones.
- Vanwege de ouderdom en het historische gebruik van het erf wordt de bovengrond van de
onderzoekslocatie als verdacht beschouwd voor de aanwezigheid van zware metalen, PAK
en asbest.
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- Er zijn geen eerdere onderzoeken bekend van de onderzoekslocatie of in de nabije
omgeving.
2.2

Bodemsamenstelling en geohydrologie

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 21 meter boven NAP.
- De locatie is gelegen in het bekken van Lattrop, ten oosten van de stuwwal bij Ootmarsum
en ten noorden van de stuwwal bij Oldenzaal.
- De dikte van de kwartaire afzettingen bedraagt ter plekke 50 meter. De basis van het
bekken wordt gevormd door kleiige tertiaire afzettingen. Het bekken bestaat voornamelijk uit
fluvioglaciale afzettingen, die veelal fijnzandig en slibhoudend zijn. In vrijwel het gehele
gebied komen waarschijnlijk afdekkende lagen voor, die uit slibhoudende zanden en kleien
van de Eemformatie bestaan. De dikte van deze afdekkende lagen varieert.
- Het doorlatend vermogen van het bekken van Lattrop is ter plekke van de onderzoekslocatie naar schatting 500 m²/dag. De k-waarde bedraagt 10 m/dag.
- De grondwaterspiegel bevindt zich ongeveer 1.5 meter onder het maaiveld. Het freatische
grondwater stroomt in oostelijke richting onder invloed van de Gele Beek.
- Direct ten oosten van de huidige onderzoekslocatie stroomt de Gele Beek en op circa 750
meter ten zuiden stroomt de Dinkel.
- Op circa 4.0 kilometer ten zuidoosten van de onderzoekslocatie bevindt zich het grondwaterbeschermingsgebied Rodenmors.
- De invloed van deze watergangen en het grondwaterbeschermingsgebied op het freatische
grondwater is bij ons bureau niet bekend.
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3

Uitvoering bodemonderzoek
3.1

Onderzoeksstrategie

De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”
NNI Delft, januari 2009;
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond”, NNI Delft, februari 2016;
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijen grond”, NNI Delft, december 2017.
In de norm NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.
De hypothese “verdachte locatie” uit de norm NEN 5740 (VED-HE) en asbestverdacht uit norm
NEN 5707 (verdacht, heterogeen verdeeld, VED-HE) worden voor de bovengrond gebruikt. De
hypothese "onverdachte locatie" uit norm NEN 5740 (niet-lijnvormige locatie, ONV-NL) wordt
voor de ondergrond en het grondwater gebruikt. De 3 strategieën worden gecombineerd. De
boringen tot 0.5 meter diepte worden vervangen door inspectiegaten. Tijdens het veldwerk zal
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem.
Tevens dient te worden vermeld dat er geen inpandige boringen worden verrichten, aangezien
de woning nog in gebruik is en de schuren voorzien van mestkelders. Inpandig zijn geen
potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten uitgevoerd en er is geen aanleiding om te
veronderstellen dat de inpandige bodemkwaliteit afwijkt van de uitpandige bodemkwaliteit.
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem.
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek.
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN
5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017.
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond
verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het
algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd
aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale
olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig
organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel
wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de
zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden
- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
natuurlijke achtergrondwaarden.
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3.2

Veldwerkzaamheden

Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPRvoorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor
Kruse Milieu BV is gecertificeerd.
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 12000 m² worden in totaal 26 inspectiegaten
gegraven met een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter (er wordt doorgeboord tot op
de ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld).
Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de
aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. De inspectiegaten worden over het te onderzoeken terreindeel verdeeld. Zes inspectiegaten worden met
behulp van een Edelmanboor doorgezet in de ondergrond tot maximaal 2.0 m-mv. Voor het
meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters op de locatie worden
twee diepe boringen overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuizen.
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104.
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.
3.3

Analyses

De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze
analyses worden in dit verkennend onderzoek 10 grondmengmonsters (waarvan 4 mengmonsters van de fijne fractie) samengesteld en er worden 2 grondwatermonsters genomen.
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3.
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 en NEN 5707 onderzocht. In tabel
1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster
Monster

Analysepakket

Bovengrond (4x)
Ondergrond (2x)

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

Grondwater (2x)

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

Bovengrond (4x)

Asbest en droge stof

Algemene opmerkingen
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring
van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het
grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse
vindt eveneens in het veld plaats.
Kruse Milieu BV
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3.4

Toetsing chemische analyses

De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad,
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden:
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding
wordt gesproken van een sterke verontreiniging;
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig.
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters.
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig
BoToVa als volgt aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*
concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I.
***
concentratie groter dan I.
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 5 maart 2020 door het RIVM afgeleide
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en
GenX in grond en grondwater.
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3.5

Toetsing asbestanalyses

De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de
concentratie amfiboolasbest.
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd.
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding.
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4

Resultaten
4.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 4.4 worden
de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses worden weergegeven in
paragraaf 4.5 en besproken in paragraaf 4.6.
4.2

Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn in maart en april 2021 uitgevoerd door de heren J. Hartman,
N. Pepping, B. Dierink en L. Haverkort. De veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000
gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/08).
Er zijn op 15 maart 2021, ten behoeve van het plaatsen van de peilbuizen, twee boringen
verricht met behulp van een Edelmanboor. Er zijn geen grondmonsters genomen uit deze
boringen 1 en 2 in verband met de conserveringstermijn van enkele te onderzoeken
parameters. De boringen 1 en 2 zijn op een later tijdstip opnieuw geplaatst voor het nemen van
grondmonsters (1A en 2A).
Op 22 maart en 2 april 2021 zijn, na maaiveldinspectie, in totaal 26 inspectiegaten gegraven.
De boringen 1A, 2A, 3, 4, 5 en 6 zijn met behulp van een Edelmanboor verdiept tot circa 1.5
m-mv (grondwaterniveau). Ter plekke van de boringen 8 en 9 is van circa 0.25 - 2.0 m-mv een
demping (met sporen baksteen) en een oude slootbodem aangetroffen.
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van gras en klinkers,
niet goed geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve maaiveldinspectie.
Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn opgemerkt. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen neerslag). Door de
veldwerkers is nabij gat 20 op het maaiveld (gras) een opslag van asbesthoudende vlakke
platen (18 mm) aangetroffen. Op het zuidoostelijke deel is op het maaiveld nabij gat 10 asbest
(vlakke plaat 18 mm) aangetroffen.
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in
bijlage II.
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit matig fijn zand met
vanaf 0.7 - 1.2 meter diepte een zwak tot sterk zandige leemlaag. In de boven- en ondergrond
zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn weergegeven in tabel 2. Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte
materialen in de bodem waargenomen.

Kruse Milieu BV

Project: 21002316

Pagina 8 van 15

Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen.
Boring

Diepte (m-mv) Waarneming

5

0.24 - 0.65

Sporen baksteen

6

0 - 0.6

8

0.08 - 1.5

Sporen baksteen

9

0.23 - 1.25

Sporen baksteen

10

0 - 0.3

Sporen baksteen

11

0.18 - 0.5

Sporen baksteen, sporen metaal (spijker)

12

0.08 - 0.5

Sporen baksteen

13

0 - 0.55

Sporen baksteen

14

0 - 0.5

Sporen baksteen

15

0 - 0.6

Sporen baksteen

18

0.7 - 0.85

Sporen baksteen

19

0.15 - 0.65
0.65 - 1.05

Sporen baksteen
Sporen plastic en sporen metaal

20

0 - 0.7
0.85 - 1.0

Sporen baksteen
Sporen baksteen

Sporen baksteen en sporen metaal

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.
Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters.
(Meng)monster

Boringnummer

Traject
(diepte in m -mv)

BG I
(sporen baksteen)

5
9
11
19

0.24 - 0.65
0.23 - 0.73
0.18 - 0.5
0.15 - 0.65

Standaard pakket

BG II
(sporen baksteen)

6, 13 en 14
12

0 - 0.5
0.28 - 0.5

Standaard pakket

BG III
(visueel schoon)

7 en 16
10
17

0 - 0.5
0.3 - 0.65
0.3 - 0.5

Standaard pakket

BG IV
(visueel schoon)

3
4, 21 en 25

0 - 0.25
0 - 0.5

Standaard pakket

OG I

5
5
6
6

0.9 - 1.2
1.2 - 1.65
1.0 - 1.25
1.25 - 1.5

Standaard pakket

OG II

3
3
4
4

0.25 - 0.7
1.0 - 1.5
0.5 - 0.8
1.0 - 1.5

Standaard pakket
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Vervolg tabel 3: Samenstelling (meng)monsters.
(Meng)monster

Boringnummer

Traject
(diepte in m -mv)

Analyse

MM FF - 01

5
11
12
19

0.24 - 0.65
0.18 - 0.5
0.28 - 0.5
0.15 - 0.65

Asbest

MM FF - 02

8
9

0.08 - 1.5
0.23 - 1.25

Asbest

MM FF - 03

10
13
20

0.3 - 1.0
0 - 0.55
0 - 0.7
0.85 - 1.0

Asbest

MM FF - 04

6, 14 en 15

0 - 0.5

Asbest

De boringen 1 en 2 zijn doorgezet tot respectievelijk 2.7 en 2.8 m-mv. Wanneer het grondwater
werd bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat normaliter uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde
stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het
boorgat gestort. Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat
gestort om directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat
is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens zijn de peilbuizen
doorgepompt.
Op 2 april 2021 zijn de peilbuizen bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform
NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 4.
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater.
Peilbuis

Filterstelling
(m-mv)

Grondwaterstand
(m-mv)

pH (-)

EC
Troebelheid Toestroming
(μS/cm)
(NTU)

PB 1

1.70 - 2.70

1.25

7.2

910

6.3

Goed

PB 2

1.80 - 2.80

1.40

7.1

670

3.5

Goed

De waarden voor de pH, de EC en de troebelheid worden normaal geacht.
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4.3

Resultaten en toetsing van de chemische analyses

In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de
individuele monsters.
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden.
In het grondwater (PB 1 en PB 2) zijn licht verhoogde gehalten aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 6. In de bovengrond (BG I, BG II, BG III en BG IV) en in de ondergrond (OG I
en OG II) zijn geen verhoogde gehalten gemeten.
Tabel 6: Verhoogde concentraties (μg/l).

1

Monster

Component

Gemeten
concentratie

GSSD

Streefwaarde

Interventiewaarde

Peilbuis 1

Barium
Minerale olie

110
69

110 *
69 *

50
50

625
800

Peilbuis 2

Barium

220

220 *

50

625

AW2000

In de vierde kolom van tabel 6 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt
aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan S;
*
concentratie groter dan S en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I;
***
concentratie groter dan I.
4.4

Bespreking resultaten chemische analyses

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten.
Grondwater - PB 1 en PB 2 - Barium
De licht verhoogde bariumgehalten in het grondwater zijn waarschijnlijk te wijten aan plaatselijk
(natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de
bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van nader
onderzoek niet noodzakelijk geacht.
Grondwater - PB 1 - Minerale olie
Minerale olie is een bestanddeel van olieproducten en brandstoffen. Op basis van de zintuiglijke
waarnemingen is het zeer licht verhoogde gehalte aan minerale olie niet direct verklaarbaar.
Aangezien het gemeten gehalte de tussenwaarde niet overschrijdt, is het uitvoeren van
aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.
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4.5

Resultaten van de asbestanalyses

In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01 en MM FF - 04 is asbest aangetoond. De gewogen
asbestgehalten zijn in tabel 5 weergegeven.
Tabel 5: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof).
Component

Gewogen
asbestconcentratie

Achtergrondwaarde

Interventiewaarde

MM FF - 01

Asbest

16

-

100

MM FF - 02

Asbest

n.a.

-

100

MM FF - 03

Asbest

n.a.

-

100

MM FF - 04

Asbest

0.1

-

100

(Meng)monster

In de derde kolom van tabel 5 wordt de volgende codering toegepast:
n.a.
: Geen asbest aangetoond.
Normaal
: Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.
Onderstreept : Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.
Vet
: Overschrijding van de interventiewaarde.
4.6

Bespreking resultaten asbestanalyses

Zoals in paragraaf 4.4 is weergegeven, is er in de mengmonsters van de fijne fractie
MM FF - 01 en MM FF - 04 is asbest aangetoond. De gewogen asbestgehalten zijn ruim lager
dan de toetswaarde voor nader asbestonderzoek.
In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 02 en MM FF - 03 is geen asbest aangetoond.
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5

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Algemeen
In opdracht Ad Fontem is in een verkennend (asbest)bodemonderzoek de bodem onderzocht
op een terreindeel ter grootte van circa 12000 m2 aan de Frensdorferweg 41 in LattropBreklenkamp. De onderzoekslocatie is deels bebouwd en verhard (beton en klinkers). De
aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van twee woningen.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis
van norm NEN 5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de
bovengrond als verdacht wordt beschouwd voor zware metalen, PAK en asbest. De ondergrond
en het grondwater worden als onverdacht beschouwd.
Resultaten veldwerk
In totaal zijn er 26 inspectiegaten gegraven en 2 boringen verricht. Twee diepe boringen zijn
afgewerkt met peilbuizen op respectievelijk 2.7 en 2.8 meter diepte. Gebleken is dat de bodem
globaal bestaat uit matig fijn zand met vanaf 0.7 - 1.2 meter diepte een zwak tot sterk zandige
leemlaag. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn
bodemvreemde materialen waargenomen (sporen baksteen). Ter plekke van de boringen 8 en
9 is van circa 0.25 - 2.0 m-mv een demping (met sporen baksteen) en een oude slootbodem
aangetroffen. Door de veldwerkers is nabij gat 20 op het maaiveld (gras) een opslag van
asbesthoudende vlakke platen (18 mm) aangetroffen. Op het zuidoostelijke deel is nabij gat 10
asbest (vlakke plaat 18 mm) aangetroffen. Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen in de bodem waargenomen. Het freatische grondwater in de peilbuizen is
gemiddeld aangetroffen op 1.33 meter min maaiveld.
Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden
geconcludeerd:
- de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd;
- de bovengrond (BG II) is niet verontreinigd;
- de bovengrond (BG III) is niet verontreinigd;
- de bovengrond (BG IV) is niet verontreinigd;
- de ondergrond (OG I) is niet verontreinigd;
- de ondergrond (OG II) is niet verontreinigd;
- het grondwater (PB 1) is licht verontreinigd barium en minerale olie;
- het grondwater (PB 2) is zeer licht verontreinigd barium.
Resultaten asbestanalyses
Op basis van de resultaten van de asbestanalyses kan het volgende worden geconcludeerd:
- het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01 bevat asbest; het gewogen gehalte is ruim
lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek;
- het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 02 bevat geen asbest;
- het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 03 bevat geen asbest;
- het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 04 bevat evat asbest; het gewogen gehalte is
ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek..
Hypothese
De hypothese "verdachte locatie" voor de bovengrond met betrekking tot zware metalen en
PAK dient te worden verworpen, aangezien er geen overschrijdingen van de achtergrond- of
streefwaarden zijn aangetoond.
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De hypothese "onverdachte locatie" voor de ondergrond kan worden aangenomen, aangezien
er geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden zijn aangetoond.
De hypothese "onverdachte locatie" voor het grondwater dient formeel te worden verworpen,
aangezien er overschrijdingen van de streefwaarden zijn aangetoond.
De hypothese "asbestverdachte locatie" voor de bovengrond van de onderzoekslocatie kan
worden aangenomen, aangezien er plaatselijk asbest is aangetoond.
Conclusies en aanbevelingen
In het grondwater (PB 1 en PB 2) zijn licht verhoogde gehalten aangetoond. Voor een
beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de
bovengrond (BG I, BG II, BG III en BG IV) en in de ondergrond (OG I en OG II) zijn geen
verhoogde gehalten gemeten. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het
uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.
In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01 en MM FF - 04 is asbest aangetoond. De
gewogen asbestgehalten zijn ruim lager dan de toetswaarde voor nader asbestonderzoek.
In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 02 en MM FF -03 is geen asbest aangetoond.
Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging
en nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidig en toekomstige
gebruik (wonen met tuin).
Standaard slotopmerkingen
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende weten regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht.
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.
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Bijlage I
Regionale ligging locatie
Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, april 2021

Frensdorferweg 41 in
Lattrop-Breklenkamp

Kruse Milieu BV
Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster

Topografische kaart
Projectnummer: 21003216
Schaal: 1:25000
Bijlage: I
Kaartblad: 29 A
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beige, edelm an

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 0 2 -0 4 -2 0 2 1
boorm eest er N ick p e p p in g

weiland, m aaiveld

0

Fr e n sd or f e r w e g 4 1 - La t t r op -Br e k e le n k a m p
21002316
N EN 5 1 0 4

33x33cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin,
beige, sporen oer, edelm an
-50

PEILBUIS

BORIN G

OLIE OP W ATER REACTIE

num m er

bodem m onst er, geroerd

Geen
casing

Zwak

Mat ig

St erk

Uit erst

bodem laag

GEUR IN TEN ISTEIT

bent oniet

grondwat erst and t ijdens boren

bodem m onst er, ongeroerd

filt ergrind

Geen Zeer zwak

Zwak

Mat ig

St erk

bodem laag
filt ert raject
grondwat erst and

links= cm -m aaiveld
recht s= cm + NAP

GRON D SOORTEN

M ATE V AN BIJM EN GIN G

GRIND, grindig (G,g)

zwak - (0-5%)

ZAND, zandig (Z,z)

m at ig - (5-15%)

LEEM, silt ig (L,s)

st erk - (15-50%)

KLEI, kleiig (K,k)

uit erst - (> 50%)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

V ERH ARD IN GEN

GRAD ATIE Z AN D

asfalt , bet on, klinkers, t egels
st elconplaat , ondoordringbare laag

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

OV ERIG

GRAD ATIE GRIN D

bodem vreem de best andsdelen aanwezig

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

wat er

BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
pid = fot o ionisat ie det ect or
bv = bodem vocht
ow = olie op wat er

Zeer st erk

Bijlage III
Resultaten chemische analyses

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 29-Mar-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2021047300/1
21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
22-Mar-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21002316
Certificaatnummer/Versie
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Nick Pepping
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
1

2

3

4

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m)

83.4

83.2

82.9

83.9

Eenheid

Analyse

2021047300/1
23-Mar-2021
29-Mar-2021
29-Mar-2021/15:25
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.9

3.7

3.4

<0.7

Gloeirest

% (m/m) ds

96

96

96

99

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

5.7

4.2

6.7

5.1

S

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

44

37

46

30

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

0.21

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

11

15

8.2

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.073

0.077

0.070

0.058

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

16

26

18

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

33

52

33

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

<11

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

8.4

9.7

7.6

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

0.0011

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Uw monsteromschrijving

Opgegeven monstermatrix

Monster nr.

1

BG I

2

BG II

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

3

BG III

Grond (AS3000)

11944562

4

OG I

Grond (AS3000)

11944563

11944560
11944561

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21002316
Certificaatnummer/Versie
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Nick Pepping
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
Eenheid

Analyse

S

1

2
2)

3

4

PCB 138

mg/kg ds

0.0013

<0.0010

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

0.0015

0.0012

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

0.0014

<0.0010

<0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0074

0.0059

0.0049

<0.050

<0.050

<0.050

S

0.0012

2)

2021047300/1
23-Mar-2021
29-Mar-2021
29-Mar-2021/15:25
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

0.12

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.081

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

0.29

0.090

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.19

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

0.24

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

0.096

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.12

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

0.096

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.093

<0.050

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

1.4

0.41

0.35

1)

Nr. Uw monsteromschrijving

1)

Opgegeven monstermatrix

Monster nr.

1

BG I

2

BG II

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

3

BG III

Grond (AS3000)

11944562

4

OG I

Grond (AS3000)

11944563

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

11944560
11944561

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021047300/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

11944560

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

BG I

0538644700

5

24

65

22-Mar-2021

0538644769

19

15

65

22-Mar-2021

0538644756

11

18

50

22-Mar-2021

0538644758

9

23

73

22-Mar-2021

11944561

BG II

0538644761

12

28

50

22-Mar-2021

0538644819

13

0

50

22-Mar-2021

0538644939

6

0

50

22-Mar-2021

0538644938

14

0

50

22-Mar-2021

11944562

BG III

0538644768

17

30

50

22-Mar-2021

0538644824

10

30

65

22-Mar-2021

0538644943

7

0

50

22-Mar-2021

0538644931

16

0

50

22-Mar-2021

11944563

OG I

0538644767

5

90

120

22-Mar-2021

0538644730

5

120

165

22-Mar-2021

0538644929

6

100

125

22-Mar-2021

0538644933

6

125

150

22-Mar-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021047300/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021047300/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

W0106

Voorbehandeling

AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

pb 3010-3 en NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

pb 3010-4 en NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

W0202

GC-FID

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

W0271

GC-MS

pb 3010-8 en NEN 6980

Voorbehandeling

Cryogeen malen
Bodemkundige analyses

Metalen

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
22-03-2021
Nick Pepping
2021047300
23-03-2021
29-03-2021

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 138
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

11944560

BG I

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

83,4
3,9

44
<0,20
<3,0
11
0,073
<1,5
<4,0
16
33

116,6
0,2106
5,256
19,08
0,0975
1,05
6,242
22,82
63,33

-

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

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
8,4
<6,0
<35

5,385
8,974
8,974
19,74
21,54
10,77
62,82

-

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
0,0011
<0,0010
0,0013
0,0015
0,0014
0,0074

0,0017
0,0017
0,0028
0,0017
0,0033
0,0038
0,0035
0,0189

-

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

83,4
3,9
96
5,7

Gebruikte afkortingen
*

T

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

AW

3,9
5,7

Legenda
Nr.

Oordeel

5,7

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
22-03-2021
Nick Pepping
2021047300
23-03-2021
29-03-2021

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 138
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

2

GSSD

Analytico-nr

Monster

2

11944561

BG II

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

83,2
3,7

37
0,21
<3,0
15
0,077
<1,5
<4,0
26
52

112,5
0,3251
5,951
27,36
0,1054
1,05
6,901
38,17
106,8

-

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

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
9,7
<6,0
<35

5,676
9,459
9,459
20,81
26,22
11,35
66,22

-

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0012
0,0012
<0,0010
0,0059

0,0018
0,0018
0,0018
0,0018
0,0032
0,0032
0,0018
0,0159

-

0,02

0,51

1

<0,050
0,12
0,081
0,29
0,19
0,24
0,096
0,12
0,096
0,093
1,4

0,035
0,12
0,081
0,29
0,19
0,24
0,096
0,12
0,096
0,093
1,361

-

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

83,2
3,7
96
4,2

Gebruikte afkortingen
*

T

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

AW

3,7
4,2

Legenda
Nr.

Oordeel

4,2

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
22-03-2021
Nick Pepping
2021047300
23-03-2021
29-03-2021

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 138
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

3

GSSD

Analytico-nr

Monster

3

11944562

BG III

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

82,9
3,4

46
<0,20
<3,0
8,2
0,07
<1,5
<4,0
18
33

112,3
0,212
4,876
14,02
0,0924
1,05
5,868
25,46
61,44

-

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

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
7,6
<6,0
<35

6,176
10,29
10,29
22,65
22,35
12,35
72,06

-

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,0144

-

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
0,09
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,41

0,035
0,035
0,035
0,09
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,405

-

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

82,9
3,4
96
6,7

Gebruikte afkortingen
*

T

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

AW

3,4
6,7

Legenda
Nr.

Oordeel

6,7

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
22-03-2021
Nick Pepping
2021047300
23-03-2021
29-03-2021

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 138
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

4

GSSD

Analytico-nr

Monster

4

11944563

OG I

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

83,9
0,49

30
<0,20
<3,0
<5,0
0,058
<1,5
<4,0
<10
<20

83,78
0,2301
5,513
6,542
0,0793
1,05
6,49
10,42
28,7

-

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

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

10,5
17,5
17,5
38,5
17,5
21
122,5

-

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

83,9
<0,7
99
5,1

Gebruikte afkortingen
*

T

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

AW

0,7
5,1

Legenda
Nr.

Oordeel

5,1

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN
NETHERLANDS

Analysecertificaat
Datum: 09-Apr-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2021054904/1
21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
02-Apr-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21002316
Certificaatnummer/Versie
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Nick Pepping
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
Eenheid

Analyse

1

2

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m)

84.5

86.0

2021054904/1
06-Apr-2021
09-Apr-2021
09-Apr-2021/09:44
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.7

0.8

Gloeirest

% (m/m) ds

97

99

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

4.9

4.8

S

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

36

22

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

11

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

12

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

39

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

5.9

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Nr. Uw monsteromschrijving

1

BG IV

2

OG II

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Monster nr.

11969824
11969825

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

S

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21002316
Certificaatnummer/Versie
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Nick Pepping
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse

Eenheid

1

2

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

S

2021054904/1
06-Apr-2021
09-Apr-2021
09-Apr-2021/09:44
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

<0.050
1)

0.35

Nr. Uw monsteromschrijving

1

BG IV

2

OG II

1)

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

11969824
11969825

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021054904/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

11969824

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

BG IV

0538644771

21

0

50

02-Apr-2021

0538644776

3

0

25

02-Apr-2021

0538776028

4

0

50

02-Apr-2021

0538776029

25

0

50

02-Apr-2021

11969825

OG II

0538644770

3

25

70

02-Apr-2021

0538644792

3

100

150

02-Apr-2021

0538776026

4

50

80

02-Apr-2021

0538776032

4

100

150

02-Apr-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021054904/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021054904/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

W0106

Voorbehandeling

AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

pb 3010-3 en NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

pb 3010-4 en NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

W0202

GC-FID

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

W0271

GC-MS

pb 3010-8 en NEN 6980

Voorbehandeling

Cryogeen malen
Bodemkundige analyses

Metalen

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
02-04-2021
Nick Pepping
2021054904
06-04-2021
09-04-2021

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 138
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

11969824

BG IV

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

84,5
2,7

36
<0,20
<3,0
11
<0,050
<1,5
<4,0
12
39

102,4
0,2238
5,605
20,25
0,0477
1,05
6,577
17,71
79,42

-

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

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
5,9
<6,0
<35

7,778
12,96
12,96
28,52
21,85
15,56
90,74

-

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0181

-

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

84,5
2,7
97
4,9

Gebruikte afkortingen
*

T

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

AW

2,7
4,9

Legenda
Nr.

Oordeel

4,9

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
02-04-2021
Nick Pepping
2021054904
06-04-2021
09-04-2021

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 138
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

2

GSSD

Analytico-nr

Monster

2

11969825

OG II

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

86
0,8

22
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
<10
<20

63,15
0,2311
5,652
6,604
0,0481
1,05
6,622
10,48
29,08

-

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

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

10,5
17,5
17,5
38,5
17,5
21
122,5

-

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

86
0,8
99
4,8

Gebruikte afkortingen
*

T

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

AW

0,8
4,8

Legenda
Nr.

Oordeel

4,8

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 07-Apr-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2021054903/1
21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
02-Apr-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21002316
Certificaatnummer/Versie
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Nick Pepping
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
Eenheid

Analyse

1

2

2021054903/1
02-Apr-2021
07-Apr-2021
07-Apr-2021/15:18
A,B,C
1/2

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

110

220

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

5.8

<2.0

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

3.8

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

14

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

<2.0

Zink (Zn)

µg/L

32

15

S

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

<0.20
1)

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Peilbuis 1

2

Peilbuis 2

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)
Water (AS3000)

Monster nr.

11969822
11969823

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21002316
Certificaatnummer/Versie
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Nick Pepping
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
Eenheid

Analyse

S
S

1

2

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

<1.6

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

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

µg/L

0.14

S

<0.10
1)

0.14

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

15

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

24

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

15

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

69

<50

S

2021054903/1
02-Apr-2021
07-Apr-2021
07-Apr-2021/15:18
A,B,C
2/2

1)

Minerale olie

S

Chromatogram

Zie bijl.

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Peilbuis 1

2

Peilbuis 2

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)
Water (AS3000)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

11969822
11969823

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021054903/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

11969822

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

Peilbuis 1

0692061883

1

170

270

02-Apr-2021

0800975084

1

170

270

02-Apr-2021

11969823

Peilbuis 2

0692061872

1

180

280

02-Apr-2021

0800978004

1

180

280

02-Apr-2021
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021054903/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021054903/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Metalen

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

pb 3110-5

Chromatogram olie (GC)

W0215

GC-FID

Eigen methode

Minerale olie

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

pA

C35-C40
C40

C21

C30-C35

5000

C21-C30

5000

C16-C21

10000

C12-C16

10000

C10
C10-C12

pA

Sample ID.: 11969822
Certificate no.: 2021054903
Sample description.: Peilbuis 1
V

0

0
1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

500

500

C30-C35

C21-C30

C21

C16-C21

C12-C16

C10-C12

pA

1000

C35-C40
C40

1000

C10

pA

Minutes

0

0
1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Minutes

200

C35-C40

C30-C35

C21

C12-C16

C21-C30

0

0
1.0

1.2

1.4

1.6
Minutes

1.8

2.0

pA

100

C16-C21

100

C10
C10-C12

pA

C40

200

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
02-04-2021
Nick Pepping
2021054903
02-04-2021
07-04-2021

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
µg/L
Cadmium (Cd)
µg/L
µg/L
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
µg/L
Kwik (Hg)
µg/L
Molybdeen (Mo)
µg/L
Nikkel (Ni)
µg/L
Lood (Pb)
µg/L
Zink (Zn)
µg/L
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
µg/L
Benzeen
Tolueen
µg/L
Ethylbenzeen
µg/L
o-Xyleen
µg/L
m,p-Xyleen
µg/L
Xylenen (som) factor 0,7
µg/L
µg/L
BTEX (som)
µg/L
Naftaleen
Styreen
µg/L
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
µg/L
µg/L
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
µg/L
Trichlooretheen
µg/L
µg/L
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
µg/L
1,2-Dichloorethaan
µg/L
1,1,1-Trichloorethaan
µg/L
µg/L
1,1,2-Trichloorethaan
µg/L
cis 1,2-Dichlooretheen
µg/L
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
µg/L
Tribroommethaan
µg/L
Vinylchloride
µg/L
µg/L
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
µg/L
µg/L
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
µg/L
1,3-Dichloorpropaan
µg/L
Dichloorpropanen som factor 0.7
µg/L
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
µg/L
Minerale olie (C12-C16)
µg/L
Minerale olie (C16-C21)
µg/L
Minerale olie (C21-C30)
µg/L
Minerale olie (C30-C35)
µg/L
Minerale olie (C35-C40)
µg/L
Minerale olie totaal (C10-C40)
µg/L
Chromatogram
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen
µg/L

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

11969822

Peilbuis 1

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

S

Streefwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21

-

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

35,1

70

0,014
0,14

-

0,01
6

35
153

70
300

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07

-

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,8

40,4

80

<10
<10
15
24
15
<10
69
Zie bijl.

7
7
15
24
15
7
69

*

50

325

600

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

*
-

Gebruikte afkortingen
*

T

110
0,14
1,4
5,8
0,035
3,8
14
1,4
32

Overschrijding Streefwaarde

-

S

110
<0,20
<2,0
5,8
<0,050
3,8
14
<2,0
32

Legenda
Nr.

Oordeel

0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

0,77 Geen oordeel mogelijk

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
02-04-2021
Nick Pepping
2021054903
02-04-2021
07-04-2021

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

2

GSSD

Analytico-nr

Monster

2

11969823

Peilbuis 2

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

220
0,14
1,4
1,4
0,035
1,4
2,1
1,4
15

*
-

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21

-

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

35,1

70

0,014
0,14

-

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07

-

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,8

40,4

80

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

7
7
7
10,5
7
7
35

-

50

325

600

µg/L

Gebruikte afkortingen
*

T

220
<0,20
<2,0
<2,0
<0,050
<2,0
<3,0
<2,0
15

Overschrijding Streefwaarde

-

S

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

0,77 Geen oordeel mogelijk

Bijlage IV
Asbestanalyses

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 29-Mar-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2021047299/1
21002316
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
22-Mar-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21002316
Certificaatnummer/Versie
Frensdorferweg 41 - Lattrop-Brekelenkamp
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Nick Pepping
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
Eenheid

Analyse

1

2

2021047299/1
23-Mar-2021
29-Mar-2021
29-Mar-2021/18:19
A,B,C
1/1
4

3

Extern / Overig onderzoek

Droge stof (Extern)
In behandeling genomen hoeveelheid

% (m/m)

88.5

1)

86.8

1)

88.3

1)

85.1

1)

kg

13.3

2)

13.2

2)

13.2

2)

13.3

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.3

2)

Asbest fractie 0,5-1mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 1-2mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.2

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.9

2)

Asbest fractie 2-4mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 4-8mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Asbest fractie 8-20mm

mg

190

2)

Asbest fractie >20mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

mg

190

2)

<6.0

2)

<5.6

2)

1.5

2)

mg/kg ds

16

2)

<0.6

2)

<0.5

2)

0.1

2)

<0.6

2)

<0.5

2)

0.1

2)

Asbest (som)
Asbest in grond
Gemeten Asbestconcentratie

mg/kg ds

16

2)

Gemeten concentratie Chrysotiel

mg/kg ds

16

2)

<0.6

2)

<0.5

2)

0.1

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.1

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Gemeten concentratie Amfibool

mg/kg ds

0.0

2)

Totaal asbest hechtgebonden

mg/kg ds

16

2)

0.0

2)

Totaal asbest niet hechtgebonden

mg/kg ds

Nr. Uw monsteromschrijving

Opgegeven monstermatrix

Monster nr.

1

MM FF - 01

2

MM FF - 02

Asbestverdachte grond
Asbestverdachte grond

3

MM FF - 03

Asbestverdachte grond

11944556

4

MM FF - 04

Asbestverdachte grond

11944557

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

11944554
11944555

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021047299/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

11944554
1659553MG

11944555
1659671MG

11944556
1659552MG

11944557
1659516MG

Uw monsteromschrijving
Boornr

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

MM FF - 01
FF-01

18

65

22-Mar-2021

8

150

22-Mar-2021

0

100

22-Mar-2021

0

50

22-Mar-2021

MM FF - 02
FF-02

MM FF - 03
FF-03

MM FF - 04
FF-04

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021047299/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021047299/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Droge stof (uitbesteed)

W0004

Extern

Uitbesteding

Asbest Grond NEN5898 2016

W0004

Microscopie

NEN 5898

Pagina 1/1

Extern / Overig onderzoek

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1166207
: 2021047299-21002316
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 6674232
: MM FF - 01
: 22/03/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: P.J.
: 29-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

13280
11753
88,5
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
11065,8
95,8
11,3
0,10
n.v.t.
n.v.t.
30,0
0,3
5,5
18,33
0
0,0
108,5
0,9
34,5
31,80
0
0,0
226,5
2,0
226,5
100,00
0
0,0
58,5
0,5
58,5
100,00
0
0,0
60,0
0,5
60,0
100,00
1
1516,1
0,0
0,0
0,0
100,00
0
0,0
11549,3
100,0
396,3
1
1516,1
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
13
0,0
13

0,0
0,0
0,0
0,0
20
0,0
20

0,0
0,0
0,0
0,0
16
0,0
16

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
16
0,0
16

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
13
0,0
13

0,0
0,0
0,0
0,0
20
0,0
20

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Serpentijn
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
16
0,0
16

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
16
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 16 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPOX-HZAK-DKIR-UYXM

Ref.: 1166207_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1166207
: 2021047299-21002316
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 6674232
: MM FF - 01
: 22/03/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie
zeeffractie
(mm)
8-20 mm

materiaal

gebondenheid

asbestsoort

cement, vlakke plaat

hecht

chrysotiel

percentage
(m/m %)
10-15

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

Ref.: 1166207_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1166207
: 2021047299-21002316
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 6674233
: MM FF - 02
: 22/03/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: R.L.
: 29-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

13180
11440
86,8
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
10936,6
97,3
12,8
0,12
n.v.t.
n.v.t.
19,5
0,2
4,5
23,08
0
0,0
131,0
1,2
37,5
28,63
0
0,0
101,0
0,9
101,0
100,00
0
0,0
33,0
0,3
33,0
100,00
0
0,0
19,5
0,2
19,5
100,00
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00
0
0,0
11240,6
100,0
208,3
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,6

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,6

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPOX-HZAK-DKIR-UYXM

Ref.: 1166207_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1166207
: 2021047299-21002316
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 6674234
: MM FF - 03
: 22/03/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: A.S.
: 29-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

13230
11682
88,3
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
11209,0
97,6
13,1
0,12
n.v.t.
n.v.t.
38,5
0,3
8,0
20,78
0
0,0
150,5
1,3
47,0
31,23
0
0,0
52,0
0,5
52,0
100,00
0
0,0
19,5
0,2
19,5
100,00
0
0,0
9,5
0,1
9,5
100,00
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00
0
0,0
11479,0
100,0
149,1
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,5

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,5

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPOX-HZAK-DKIR-UYXM

Ref.: 1166207_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1166207
: 2021047299-21002316
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 6674235
: MM FF - 04
: 22/03/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: R.L.
: 26-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

13320
11335
85,1
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
10946,5
98,3
12,8
0,12
n.v.t.
n.v.t.
28,8
0,3
6,4
22,22
4
0,6
62,8
0,6
29,0
46,18
1
0,9
26,6
0,2
26,6
100,00
1
7,2
22,6
0,2
22,6
100,00
0
0,0
43,4
0,4
43,4
100,00
0
0,0
0,4
0,0
0,4
100,00
0
0,0
11131,1
100,0
141,2
6
8,7
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1

0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,3

+
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1

0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,3

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Serpentijn
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,1
0,0
0,1

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,1
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,1 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VPOX-HZAK-DKIR-UYXM

Ref.: 1166207_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1166207
: 2021047299-21002316
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 6674235
: MM FF - 04
: 22/03/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie
zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0.5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm

materiaal

gebondenheid

asbestsoort

cement, vlakke plaat
cement, vlakke plaat
cement, vlakke plaat

hecht
hecht
hecht

chrysotiel
chrysotiel
chrysotiel
chrysotiel

percentage
(m/m %)
+
10-15
10-15
10-15

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

Ref.: 1166207_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1166207
: 2021047299-21002316
: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: VPOX-HZAK-DKIR-UYXM

Ref.: 1166207_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1166207
: 2021047299-21002316
: Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

uw monsterref.

uw diepte

uw barcode

6674232

MM FF - 01

FF-01

.18-.65

1659553MG

6674233

MM FF - 02

FF-02

.08-1.5

1659671MG

6674234

MM FF - 03

FF-03

0-1

1659552MG

6674235

MM FF - 04

FF-04

0-.5

1659516MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: VPOX-HZAK-DKIR-UYXM

Ref.: 1166207_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1166207
: 2021047299-21002316
: Eurofins Analytico B.V.

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

: Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: VPOX-HZAK-DKIR-UYXM

Ref.: 1166207_certificaat_v1

Bijlage V
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen

Termen
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het
laboratorium bepaald.
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Streefwaarden:
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.
Tussenwaarde:
Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren:
Niet verontreinigd:
Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.
Licht verontreinigd:

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet.

Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.
NEN5740:

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Verdachte locatie:

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Nulsituatie:

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van
bodemverontreinigende stoffen.

Nader onderzoek:

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.

Afkortingen
AMvB
BG
BOOT
BSB
BSB
BTEX
BTEXN
BZV
CZV
EC
EOCl
EOX
GHG
GLG
GWS
HBO
HCB
HCH
ILT
Ministerie van I en W
MM FF
MVR
NEN
NNI
NPR
NVN
OCB's
OG
OW-test
PAK's
PCB's
PFAS
pH
SUBAT
VC
VNG
VROM
VOCl
WBB
As
Ba
Cd
Cr
Co
Cu
Fe
Hg
Mn
Mo
Na
Ni
Pb
St
Zn

Algemene Maatregel van Bestuur
Bovengrond
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Bouwstoffenbesluit
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
Biologisch zuurstofverbruik
Chemisch zuurstofverbruik
Elektrisch geleidingsvermogen
Extraheerbare organochloorverbindingen
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand
Actuele grondwaterstand
Huisbrandolie
Hexachloorbenzeen
Hexachloorhexaan
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mengmonster fijne fractie
Ministeriële Vrijstellingsregeling
Nederlandse norm
Nederlands Normalisatie Instituut
Nederlandse praktijkrichtlijn
Nederlandse voornorm
Chloorpesticiden
Ondergrond
Olie/water-test
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Polychloorbifenylen
poly- en perfluor alkyl stoffen
Zuurgraad
Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
Vinylchloride
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
Wet Bodembescherming
Arseen
Barium
Cadmium
Chroom
Kobalt
Koper
IJzer
Kwik
Mangaan
Molybdeen
Natrium
Nikkel
Lood
Tin
Zink
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datum
3-3-2021
dossiercode 20210303-63-25731
Geachte heer/mevrouw A.Veenendaal,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan 18JA017 Peddemorsweg 6-8 Saasveld.
Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese
Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.
Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.
Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.
Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied
Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.
Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja

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

_____________________________________________________________________________________________________________________
Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

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

_____________________________________________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.
www.dewatertoets.nl
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datum
3-3-2021
dossiercode 20210303-63-25732

Geachte heer/mevrouw A.Veenendaal,
U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan 18JA017 Frensdorferweg 37-41 Lattrop-Breklenkamp door gebruik te
maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van
het watertoetsproces moet worden doorlopen.
Watertoetsproces:
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor
moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken,
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het
waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het
waterschap te betrekken bij het plan. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.
Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl
● gemeente Hardenberg
● gemeente Losser
● gemeente Ommen
Frits Huttenhuis f.huttenhuis@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Borne
gemeente Coevorden
gemeente Hellendoorn
gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Dinkelland
gemeente Enschede
gemeente Tubbergen

Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Almelo
gemeente Rijssen-Holten
gemeente Wierden

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl
●
●
●
●
●
●

gemeente Borger-Odoorn
gemeente De Wolden
gemeente Emmen
gemeente Hoogeveen
gemeente Midden-Drenthe
gemeente Twenterand

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Berkelland
gemeente Haaksbergen
gemeente Hengelo
gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.
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.
Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.
www.dewatertoets.nl
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Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 16-11-2021

Digitale watertoets in
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE
GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:
1.

Korte procedure

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE

16-11-2021, 07:17
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VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK
1.

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uits luitend een functiewijziging van bes taande
bebouwing inhoudt?
nee

2.

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealis eerd?
nee

3.

Is er in of rondom het plangebied s prake van wateroverlas t of grondwateroverlas t?
nee

4.

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bes trating toe met
meer dan 1500m2?
nee

5.

Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde
rioolbuis ?
nee

6.

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is ?
nee

7.

Worden er op bedrijfs matige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde
oppervlak verontreinigd raakt?
nee

8.

Bedraagt het vers chil tus s en de hoogte van de weg en de bovenzijde van de
begane-grondvloer minder dan 30 centimeter?
nee

9.

Bedraagt het vers chil tus s en de GHG (Gemiddelde Hoogs te Grondwaters tand) en
de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 80 centimeter?
nee

10.

bargerveen
nee

16-11-2021, 07:17
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11.

beekhers tel
nee

12.

grondwaterbes _en_s tiltegebied
nee

13.

ruimtevoorvecht
nee

14.

verbods zone diepe boringen
nee

15.

zoekgebied
nee

16.

primaire watergebieden
nee

17.

RWZ I
nee

18.

s trokenkaart
nee

19.

pers leidingen
nee

20.

rioolgemalen
nee

21.

keurzone
nee

22.

gewijzigd klimaat
nee

16-11-2021, 07:17
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23.

huidig klimaat
nee

16-11-2021, 07:17
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DETAILS
1.

Korte procedure
Op bas is van uw locatie en gegeven antwoorden blijkt dat op uw plan de korte
procedure van toepas s ing is . U kunt in de waterparagraaf vols taan met de
s tandaard waterparagraaf.

Wat moet ik doen?
Geachte heer/mevrouw,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de webs ite http://www.dewatertoets .nl//. Op
bas is 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 s tandaard
waterparagraaf uit dit document toepas t.
STANDAARD WATERPARAGRAAF
Belangrijk ins trument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de
watertoets , die s inds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn
verplicht in ruimtelijke plannen een bes chrijving op te nemen van de gevolgen van
het plan voor de waterhuis houding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets
is te garanderen dat waterhuis houdkundige doels tellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuis houdkundige
doels tellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlas t,
tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater,
lozingen op oppervlaktewater) . Deze s tandaard waterparagraaf heeft betrekking op
het plan.

Waterbeleid
De Europes e Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bes cherming van de
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europes e Unie. Aan alle
oppervlaktewateren in een s troomgebied worden kwaliteits doelen ges teld die in
2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijks beleid is verwoord in de Nota
Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclus ief de s troomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevings vis ie en de bijbehorende
Omgevings verordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen. Het Waters chap
Vechts tromen heeft de beleids kaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijks te ruimtelijk relevante thema's zijn
waterveiligheid, klimaatbes tendigheid omgeving en ruimte voor waterberging.
Daarnaas t is de Keur van Waters chap Vechts tromen een belangrijk regels tellend
ins trument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waters chap Vechts tromen opges telde
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Riolerings plan van belang bij het
afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Waters ys teem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige
waters ys temen nages treefd. Dit betekent concreet dat droge perioden worden
doors taan zonder droogtes chade, vis s terfte en s tank, en dat in natte perioden geen
overlas t optreedt door hoge grondwaters tanden of inundaties vanuit
oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of
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latere generaties . Het principe """"eers t vas thouden, dan bergen, dan pas
afvoeren"""" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het
Nationaal Bes tuurs akkoord Water doelen vas tgelegd voor het op orde brengen van
het waters ys teem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk s cheiden van vuil en s choon water is belangrijk voor het
bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden
relatief s choon hemelwater door riools tels els worden afgevoerd, neemt het aantal
overs torten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de
doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit
van oppervlaktewateren waarop overs torten plaats vinden als de kwaliteit van het
effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het s chone hemelwater door middel
van infiltratie in het gebied wordt vas tgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar
oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het
waters ys teem. Vandaar dat het principe """"eers t s choonhouden, dan s cheiden, dan
pas zuiveren"""" een belangrijk uitgangs punt is bij nieuwe s tedelijke ontwikkelingen.
Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het
bes taande riools tels el is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem
uitgangs punt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is , is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempas s age gewens t.
Wateras pecten plangebied
Waterhuis houding Het plan loopt geen verhoogd ris ico op wateroverlas t als gevolg
van overs tromingen. Het plan heeft geen s chadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen
wateroverlas t of grondwateroverlas t gecons tateerd. De toename van het verharde
oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een
bes chermings zone of herinrichtings zone langs een waterloop, primair watergebied,
invloeds zone zuiverings technis ch werk of een retentiecompens atiegebied.
Voorkeurs beleid hemelwaterafvoer In het plan wordt het afvalwater en het
hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder beves tigd met ja): een
gemengd s tels el een ges cheiden s tels el: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja een
ges cheiden s tels el: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd
ges cheiden s tels el.
Aanleghoogte van de bebouwing Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant
vloer begane grond) wordt een ontwaterings diepte geadvis eerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogs te grondwaters tand(GHG). Bij een
afwijkende maatvoering is de kans op s tructurele grondwateroverlas t groot. Bij het
bouwen zonder kruipruimte kan worden vols taan met een geringere
ontwaterings diepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlas t en s chade
in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadvis eerd om een drempelhoogte
van 30 centimeter boven het s traatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het
maaiveld, gelegen ruimtes (kelders , parkeergarages ) moet aandacht worden
bes teed aan het voorkomen van wateroverlas t. In het plan wordt er naar ges treefd
het voorkeurs beleid van het waters chap op te volgen.
Watertoets proces De initiatiefnemer heeft het waters chap Vechts tromen
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 toegepas t. De bes temming en de grootte van het plan hebben een
geringe invloed op de waterhuis houding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waters chap
16-11-2021, 07:17
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Vechts tromen geeft een pos itief wateradvies .
Algemene info: In de procedurebepalingen van de Wro voor het bes temmings plan is
opgenomen dat de kennis geving wordt toegezonden aan de ins tanties die bij het
overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bes temmings plan kunt u zenden
aan kennis gevingwro@vechts tromen.nl.
Verklaring Dit document is een automatis ch gegenereerd bes tand op bas is 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. "" "

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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SAMENVATTING
Er zijn plannen voor de bouw van twee woningen op een erf aan de Frensdorferweg 37-41 te Lattrop en de
bouw van twee bijgebouwen op een erf aan de Peddemorsweg 6-8 te Saasveld. Ter compensatie voor de
nieuw op te richten woningen en bijgebouwen wordt overtollige bebouwing aan de Frensdorferweg 37-41
gesloopt en wordt een stal op een erf aan de Bellinckhofweg 10 te Weerselo gesloopt. Omdat overtreding
van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden,
is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het
kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland in beeld te brengen. In
voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Het plangebied is op 16 november 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde
planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en
het Natuurnetwerk Nederland.
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Er vinden geen ontwikkelingen plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de ligging buiten het
Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan de regels t.b.v. de
bescherming van het NNN, zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Met uitzondering
van het aspect stikstof, kan een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied met
zekerheid uitgesloten worden. Indien een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, niet op
voorhand volledig uitgesloten kan worden, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De noodzaak
van een dergelijk onderzoek, kan op basis de beschikbare kennis niet beoordeeld worden.
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
• Deelgebied Peddemorsweg & Bellinckhofweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde
dieren. Beschermde dieren benutten de deelgebieden uitsluitend als foerageergebied. Als gevolg van de
voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd dier of rust- of voortplantingsplaats van een bescherm dier,
negatief beïnvloed. Het aantasten van het foerageergebied van beschermde dieren, leidt niet tot wettelijke
consequenties.
Deelgebied Frensdorferweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats, bezetten beschermde grondgebonden
zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats en bezetten vleermuizen er een verblijfplaats.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en
amfibieën gedood en wordt mogelijk een rust- en voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden
zoogdier en een winterrustplaats van een amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde
grondgebonden zoogdiersoorten en amfibieën, die een (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het
3

plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘vangen’ en `beschadigen/vernielen van
(winter)rust- en voortplantingsplaats’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde
grondgebonden zoogdieren of amfibieën. Om te voorkomen dat beschermde grondgebonden zoogdieren of
amfibieën gedood worden, dienen ze verjaagd of weggevangen te worden.
Vleermuizen mogen niet zonder ontheffing verstoord worden en verblijfplaatsen mogen niet zonder
ontheffing verstoord, beschadigd of vernield worden. Om de functie van de te slopen bebouwing voor
vleermuizen vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Dergelijk onderzoek
loopt van half mei tot eind september.

Wettelijke consequenties samengevat:
Frensdorferweg:
• Geen beschermde dieren doden (wegjagen of wegvangen);
• Gebouwen slopen buiten de voortplantingsperiode;
• Nader onderzoek uitvoeren naar de functie van de bebouwing voor vleermuizen;
Peddemorsweg & Bellinckhofweg:
• Geen;
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INLEIDING
Er zijn plannen voor de bouw van twee woningen op een erf aan de Frensdorferweg 37-41 te Lattrop en de
bouw van twee bijgebouwen op een erf aan de Peddemorsweg 6-8 te Saasveld. Ter compensatie voor de
nieuw op te richten woningen en bijgebouwen wordt overtollige bebouwing aan de Frensdorferweg 37-41
gesloopt en wordt een stal op een erf aan de Bellinckhofweg 10 te Weerselo gesloopt. Omdat overtreding
van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden,
is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het
kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 en Gelders Natuurnetwerk in beeld te brengen. In
voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland).

Doel van deze rapportage:
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan)
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.
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HET PLANGEBIED

2.1 Situering
Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden. Te weten Frensdorferweg 37-41 te Lattrop-Breklenkamp,
Peddemorsweg 6-8 te Saasveld en Bellinckhofweg 10 te Weerselo. Alle drie deelgebieden liggen in het
buitengebied.
2.2 Beschrijving van het plangebied
Frensdorferweg 37-41 te Lattrop-Breklenkamp
Het plangebied vormt een deel van een agrarisch erf waar de agrarische bedrijfsactiviteiten reeds enige tijd
geleden gestaakt zijn. Sindsdien staan de gebouwen grotendeels leeg. In het plangebied was een
varkenshouderij gevestigd. Het plangebied bestaat uit bebouwing, mestzak, erfverharding en (ruig) grasland.
Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.

Luchtfoto van het het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.

Peddemorsweg 6-8 te Saasveld
Het plangebied vormt een deel van een woonerf en bestaat volledig uit grasland met een soortenarme
vegetatie van raaigras. Het merendeel van het grasland wordt beheerd als grasweide en wordt jaarlijks
gemaaid waarbij het maaisel wordt opgeraapt. Een klein deel bestaat uit gazon en wordt frequent gemaaid.
Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.
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Luchtfoto van het het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.

Bellinckhofweg 10 te Weerselo
Het plangebied vormt een deel van een agrarisch erf en een deel van een perceel agrarisch cultuurland. Het
bestaat grotendeels uit bebouwing welke grotendeels gesloopt was tijdens het veldbezoek. Het overige deel
van het plangebied bestaat uit agrarisch cultuurland met een soortenarme grazige vegetatie van raaigras. Op
onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.

Luchtfoto van het het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.
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VOORGENOMEN ACTIVITEITEN

3.1 Algemeen
Frensdorferweg 37-41
Het voornemen is alle bebouwing in het plangebied te slopen en vervolgens twee vrijstaande woningen en
twee bijgebouwen op te richten. Het nieuwe erf wordt nadien landschappelijk ingericht middels de aanplant
van solitaire bomen, struweel en een gemengde houtsingel. Het plangebied wordt nadien ingericht als
agrarisch cultuurland. Op onderstaande plattegrond wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.

Plattegrond van het wenselijke eindbeeld.

Peddemorsweg 6-8 Saasveld
Het voornemen is twee bijgebouwen op te richten en erfverharding aan te leggen. Ten oosten van het
oostelijke bijgebouw wordt bos aangelegd. Op onderstaande plattegrond wordt het wenselijke eindbeeld
weergegeven.
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Plattegrond van het wenselijke eindbeeld.

Bellinckhofweg
Alle bebouwing in het plangebied wordt gesloopt en als cultuurland of erf ingericht. Ten westen en zuiden
van de te slopen stal wordt een houtsingel aangelegd. Op onderstaande plattegrond wordt het wenselijke
eindbeeld weergegeven.

Plattegrond van het wenselijke eindbeeld.

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
Frensdorferweg:
• Slopen bebouwing;
• verwijderen erfverharding;
• Bouwen woningen;
• Aanleggen erfverharding;
• Bewonen woningen;
• Aanleggen erfbeplanting.
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Peddemorsweg
• Kappen bomen (2 stuks);
• Bouwen gebouwen;
• Aanleggen erfverharding;
• Aanleggen erfbeplanting.
Bellinckhofweg :
• Slopen bebouwing;
• verwijderen erfverharding;
• Aanleggen erfbeplanting.

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de
werkzaamheden;
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het plangebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een negatief
effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het plangebied. Dit noemen we de
invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang van de tijdelijke
en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een beschermde soort
verschilt per soort en/of soortgroep.
In deze studie wordt gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en
bouwwerkzaamheden en het gebruik van de gebouwen. Tijdens de bouw wordt geen bronbemaling
toegepast. Een negatief effect op beschermde soorten (in aquatische milieus) buiten het plangebied is
derhalve niet aan de orde.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
Er is sprake van sloop- en bouwwerkzaamheden. Dergelijke werkzaamheden gaan gepaard met geluid, stof
en de inzet van personeel. Geluid, stof en mensen zullen mogelijk waarneembaar zijn buiten het plangebied,
maar deze effecten zijn vrij beperkt en tijdelijk. De invloedsfeer is lokaal.
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is gelijk aan het plangebied.
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TOETSINGSKADERS

4.1 Algemeen
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv.
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet
natuurbescherming.
4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.):
• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;
• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.);
• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;
• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen
of te rapen;
• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid
te beschadigen of te vernielen;
• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
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•

onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of
te vernielen.

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd.
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen
ontheffing nodig.

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel
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HOOFDSTUK 5

GEBIEDSBESCHERMING

5.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000gebied en het Natuurnetwerk Nederland.
5.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee,
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen
die in het gebied aanwezig zijn.
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een
betere manier kunnen worden bereikt.
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Geen van de deelgebieden behoren tot het Natuurnetwerk Nederland.
Beschermingsregime
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking. Toetsing van het
voornemen aan de beleidsregels, zoals opgenomen Omgevingsverordening Overijssel is niet aan de orde.
Toetsing aan provinciaal beleid
n.v.t.

5.3 Natura 2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160
gebieden.
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Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze
gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:
• de leefgebieden van vogels;
• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming).
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden
bereikt.
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Geen van de deelgebieden ligt binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Deelgebied
Frensdorferweg ligt op minimaal 1,08 kilometer afstand van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied,
deelgebied Peddemorsweg op 6,3 km en deelgebied Bellinckhofweg ligt op minimaal 4,6 kilometer afstand
van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied.

Effectbeoordeling
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten
Geen van de deelgebieden is zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Van verstorende effecten, zoals geluid,
licht en optische verstoring is derhalve geen sprake. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet
tot een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het
opstellen van een effectbeoordeling of passende beoordeling, wordt niet noodzakelijk geacht.
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase)
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten
op Natura 2000-gebied.
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)
In deelgebied Frensdorferweg is sprake van functiewijziging van agrarisch naar wonen. Dit leidt tot een sterke
reductie van stikstofemissie. Dit geldt ook voor deelgebied Bellinckhofweg, waar op het erf een reductie van
emissie van stikstof plaats vindt. Omdat de gebruiksfunctie van de bijgebouwen in deelgebied Peddemorsweg
niet bekend is, kan niet beoordeeld worden of sprake is van toename van stikstofdepositie. Een
stikstofberekening kan antwoord geven op de vraag of sprake is van toename van stikstofdepositie in Natura
2000-gebied.
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5.5 Slotconclusie
Er vinden geen ontwikkelingen plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de ligging buiten het
Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan de regels t.b.v. de
bescherming van het NNN, zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Met uitzondering
van het aspect stikstof, kan een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied met
zekerheid uitgesloten worden. Indien een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, niet op
voorhand volledig uitgesloten kan worden, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De noodzaak
van een dergelijk onderzoek, kan op basis de beschikbare kennis niet beoordeeld worden.
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HOOFDSTUK 6

SOORTENBESCHERMING

6.1 Verwachting en bureauonderzoek
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen bruikbare veldbiologische gegevens naar voren
gekomen voor deze studie, anders dan algemene waarnemingen van beschermde diersoorten in en rond de
deelgebieden. Omdat er geen bruikbare gegevens uit de raadpleging van de NDFF naar voren zijn gekomen,
worden deze gegevens niet opgenomen in deze rapportage. Het selecteren, bewerken en presenteren van
niet relevante waarnemingen is tijdrovend en draagt niet bij aan de onderbouwing van de conclusies.
Het plangebied bestaat uit bebouwing, beplanting, gazon, weide, erfverharding en poel. De inrichting en het
gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar
wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op
de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van
sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:
• vogels;
• vleermuizen;
• grondgebonden zoogdieren;
• amfibieën;
Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen,
libellen, vissen, dagvlinders, nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren,
reptielen en voor planten.

6.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 16 november 2021 tijdens de
daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.
Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.Leemreise. Hij is een ervaren ecoloog met ruim 30 jaar ervaring als
veldbioloog en voert jaarlijks tientallen quickscan onderzoeken uit. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar
vogels (verspreidingsonderzoek, ringonderzoek, o.a. soortonderzoek steenuil), vleermuizen
(verspreidingsonderzoek en monitoring NEM-VT), reptielen (verspreidingsonderzoek) en kleine zoogdieren
(verspreidingsonderzoek m.b.v. inloopvallen) en voldoende kundig voor onderzoek naar overige beschermde
dier- en plantensoorten.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• veldbezoek door ervaren ecoloog;
• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
• NDFF.
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
• Atlas van de zoogdieren van Nederland;
• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora.
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Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. Vogels vertonen geen
territoriumindicerend gedrag en hebben doorgaans geen bezet nest meer in deze tijd van het jaar.
Zomergasten zijn inmiddels vertrokken naar de overwinteringsgebieden.
In het plangebied is gekeken en geluisterd naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van
nesten in het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren
(roofvogels), eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels
en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.
Grondgebonden zoogdieren
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar
voortplantingslocaties. Nog maar weinig grondgebonden diersoorten hebben zogende jongen in deze tijd van
het jaar. Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten
de voortplantingsperiode.
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.
Vleermuizen
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen
bezetten de winterverblijfplaats in deze tijd van het jaar. Dat kan zijn in de buurt van de zomerverblijfplaats,
maar ook op ruime afstand van het plangebied.
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen.
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.
Amfibieën
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar voortplantingswateren.
Amfibieën hebben de voortplantingswateren verlaten en zitten overdag weggekropen in holen en gaten in
de grond, of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde
eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van amfibieënsoorten.

6.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd per deelgebied. Alleen soorten
die in het onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of
soorten waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt,
worden in deze paragraaf besproken.
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6.3.1 Deelgebied Frensdorferweg
Vogels
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen
nestelen in de toegankelijke gebouwen. Mogelijk nestelen soorten als merel, boomkruiper, houtduif,
holenduif, kauw, koolmees, pimpelmees en winterkoning in het plangebied. Er is een oud nest van merels en
kauwen gevonden in de gebouwen.

Foto rechts: kauwennest onder de golfplaten. Foto rechts; oud merelnest.

Er zijn in het plangebied geen oude nesten van huiszwaluwen of boerenzwaluwen aangetroffen en er zijn in
het plangebied geen huismussen waargenomen. De bebouwing wordt ook niet als potentiële nestplaats van
huismussen beschouwd. Ook zijn geen aanwijzingen gevonden dat uilen er een vaste rust- of nestplaats
bezetten. Een vaste rust- of nestplaats van uilen is doorgaans eenvoudig vast te stellen aan de hand van
braakballen, schijtsporen en ruiveren in gebouwen.
Door het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest
beschadigd en/of vernield. Als gevolg van het vernielen van een bezet vogelnest worden mogelijk eieren
beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt
de betekenis van het plangebied als foerageergebied van vogels niet af.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Slopen bebouwing tijdens de voortplantingsperiode;
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, egel, haas, vos en steenmarter. Voorgenoemde
soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten bosmuizen en
huisspitsmuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een vaste rust- en
voortplantingsplaats bezetten in holen in de grond en in/onder opgeslagen spullen, rommel en
(bouw)materialen. Een potentiële verblijfplaats van egel of steenmarter is niet waargenomen in het
plangebied.
Als gevolg van het verwijderen van opgeslagen spullen, rommel en (bouw)materialen en het uitvoeren van
grondverzet, wordt mogelijk een bosmuis of huisspitsmuis gedood en een vaste rust- en/of
voortplantingsplaats van voorgenoemde soorten beschadigd of vernield.
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen, rommel en (bouw)materialen;
- Uitvoeren grondverzet.
Vleermuizen
• Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. Sommige gebouwen beschikken
over gemetselde buitengevels met (geïsoleerde) luchtspouw, maar er zijn in de buitengevels geen potentiële
invliegopeningen waargenomen, zoals open stootvoegen. Gelet op de bouwstijl en gebruikte materialen, kan
de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen, op basis van het uitgevoerde onderzoek niet op
voorhand uit te sluiten. Sommige gebouwen zijn toegankelijk voor vleermuizen, maar er zijn geen
aanwijzingen gevonden dat vleermuizen de binnenzijde van een gebouw benutten als rustplaats.
Rustplaatsen in gebouwen zijn doorgaans makkelijk te vinden vanwege uitwerpselen en prooiresten op de
grond onder de hangplek. Mogelijk bezetten vleermuizen wel een verblijfplaats elders in de gebouwen.
Ervaring (eigen ervaring auteur) met onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in oude
(varkens)stallen leert dat vleermuizen doorgaans geen kraamkolonie in dergelijke gebouwen bezetten. Een
zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis of
laatvlieger en/of een paarverblijfplaats van gewone of ruige dwergvleermuis kan bij dergelijke gebouwen
nooit 100% uitgesloten worden.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een vleermuis verstoord of gedood en
wordt mogelijk een vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Slopen bebouwing (hele jaar);
• Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten
rond de bebouwing en rond de randen en kronen van beplanting net buiten het plangebied. Gelet op de
geringe oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen
beschouwd.
Als gevolg van voorgenomen ontwikkeling wordt het foerageergebied van vleermuizen niet negatief
beïnvloed.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
• Vliegroute
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij
gevels van woningen.
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Amfibieën
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als kleine watersalamander, bastaardkikker, bruine kikker en
gewone pad benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze een
(winter)rustplaats. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder
rommel, (bouw)materialen, opgeslagen spullen en (groen)afval. Voortplantingsbiotoop ontbreekt in het
plangebied.
Door het verwijderen van opgeslagen spullen, rommel en (groen)afval, kunnen amfibieën gedood worden en
wordt mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van voorgenomen ontwikkeling
wordt het foerageergebied van amfibieën niet negatief beïnvloed.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen, rommel en (bouw)materialen;
- Uitvoeren grondverzet (verwijderen strooisel);
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

6.3.2 Deelgebied Peddemorsweg
Het deelgebied wordt vermoedelijk benut als foerageergebied door vogels en grondgebonden zoogdieren.
Vermoedelijk vliegen vleermuizen over het plangebied, terwijl ze foerageren rond de randen en kronen van
de bomen in en naast het plangebied.
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling worden twee bomen gerooid. Er zijn in deze bomen geen
vogelnesten aangetroffen of potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen of boom- en steenmarters.
Mogelijk benutten vinken of appelvinken de beplanting als nestplaats.
Als gevolg van het kappen van de boom tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet
vogelnest beschadigd en vernield en worden mogelijk eieren beschadigd/vernield of jonge vogels gedood.
Omdat vervangende beplanting wordt aangelegd, is er geen sprake van aantasting van de functie van het
plangebied als foerageergebied voor vogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen.
6.3.3 Deelgebied Bellinckhofweg
Het deelgebied wordt vermoedelijk benut als foerageergebied door vogels en grondgebonden zoogdieren.
Beschermde dieren bezetten geen verblijfplaats in het plangebied.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden eventuele vogelnesten of verblijfplaatsen van
grondgebonden zoogdieren, amfibieën of vleermuizen buiten het plangebied, niet negatief beïnvloed.

6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep (alle drie deelgebieden)
Vogels
Als gevolg van het slopen van bebouwing en het vellen van beplanting tijdens de
voortplantingsperiode wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied
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nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het
beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de
verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd
belang wordt beschouwd.
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen
activiteiten uit te voeren is augustus-februari.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode;
- Beplanting vellen buiten de voortplantingsperiode of broedvogelscan uitvoeren;
Vleermuizen
• Verblijfplaatsen
Door het slopen van bebouwing in deelgebied Frensdorferweg, wordt mogelijk een vleermuis verstoord en
een verblijfplaats verstoord, beschadigd en vernield. Om de functie van de bebouwing voor vleermuizen vast
te kunnen stellen dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Daarbij wordt gekeken naar de
aanwezige soorten, aantallen, type verblijfplaats en de functie(s) van de verblijfplaats. Geadviseerd wordt dit
onderzoek uit te voeren, conform vastgesteld onderzoeksprotocol voor vleermuizen (vleermuisprotocol).
Na afloop van het aanvullend onderzoek kan bepaald worden of sprake is van overtreding van een
verbodsbepaling. Indien vleermuizen een verblijfplaats bezetten in de te slopen bebouwing, dient een
ontheffing verkregen te worden.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Nader onderzoek uitvoeren naar de functie van gebouwen voor vleermuizen in deelgebied
Frensdorferweg.
• Essentieel foerageergebied
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, neemt de kwaliteit van het foerageergebied van vleermuizen
niet af.
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen.
• Essentiële Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van
vleermuizen.
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

1

Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een
vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.
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Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen.
Grondgebonden zoogdieren
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of
voortplantingsplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste
rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling
‘vangen’ en `beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde
grondgebonden zoogdieren geldt geen vrijstelling.
Mits geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet
tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden,
dienen beschermde dieren verjaagd of weggevangen te worden, dient een ontheffing van de
verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde
en toepasbare gedragscode.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden.
Amfibieën
Mogelijk wordt een beschermd amfibie gedood en wordt een (winter)rust- en voortplantingsplaats
beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën die een (winter)rustplaats in het plangebied bezetten,
geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘vangen’ en `beschadigen/vernielen van vaste rust- en
voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde amfibieën geldt geen vrijstelling. Om te voorkomen
dat beschermde amfibieën (opzettelijk) gedood worden, dienen ze verjaagd of weggevangen te worden en
elders weer losgelaten te worden.
Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden en geen eieren opzettelijk beschadigd worden, leiden de
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat
beschermde dieren gedood worden, dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te
worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en toepasbare gedragscode. Er hoeft geen
nader onderzoek uitgevoerd te worden.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden.
Overige soorten
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten.
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Functie

Beschermde
soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen
(Wet natuurbescherming)

Aandachtspunt

Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren

Foerageergebied

Diverse soorten

Geen

Vaste rust- en
voortplantingsplaats
Doden van dieren

Diverse soorten

Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Art. 3.10 lid 1a

Vogels
Vogels

Foerageergebied
Bezette nesten (niet
jaarrond beschermd)

Diverse soorten
Niet van
toepassing

Niet van toepassing;
Art. 3.1 lid 2

Vogels

Jaarrond beschermde
nest- en rustplaats
Doden van dieren

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Diverse soorten

Art. 3.1 lid 1

Mogelijk diverse
soorten
Diverse soorten

Art. 3.5 lid 4

Vleermuizen

Rust- of
voortplantingsplaats
Foerageergebied

Vleermuizen
Vleermuizen

Vliegroute
Doden van dieren

Amfibieën

Foerageergebied

Niet aanwezig
Mogelijk diverse
soorten
Diverse soorten

Amfibieën

(winter)rustplaats

Diverse soorten

Amfibieën
Amfibieën

Voortplantingsplaats
Doden van dieren

Niet aanwezig
Diverse soorten

Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing
Art. 3.10 lid 1a

Overige soorten

Dieren en overige
functies

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Vogels

Vleermuizen

Diverse soorten

Niet van toepassing; er wordt
geen essentieel foerageergebied
aangetast
Niet van toepassing
Art. 3.5 lid 1

Geen
Geen dieren doden;
werken volgens
Gedragscode of
ontheffing aanvragen
Geen
Geen bezette nesten
negatief beïnvloeden of
ontheffing aanvragen
Geen
Geen bezette nesten
negatief beïnvloeden of
ontheffing aanvragen
Nader onderzoek
verplicht
Geen

Geen
Nader onderzoek
verplicht
Geen
Geen
Geen
Geen dieren doden;
werken volgens
Gedragscode of
ontheffing aanvragen
Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.
Soortgroep

Grondgebonden
zoogdieren
Vogels

Vleermuizen
Amfibieën

Vaste rust- Voortplanplaats
tingsplaats

Vliegroute
Essentieel
(vleermuizen) foerageergebied

Wettelijke
consequenties

Nader
onderzoek
vereist

Ja

Ja

n.v.t.

Nee

Mogelijk

Nee

Nee

Ja

n.v.t.

Nee

Nee

Nee

Mogelijk
Nee

Nee
n.v.t.

Nee
Nee

Ja
Mogelijk

Ja
Nee

Mogelijk
Ja

Ontheffing
vereist
Nee, tenzij dieren
gedood worden
Ja, indien vogels
gedood worden
en bezette nesten
negatief beïnvloed
worden
Mogelijk
Nee, tenzij dieren
gedood worden

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.

6.5 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.
6.6 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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HOOFDSTUK 7

CONCLUSIES
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepaling het
opzettelijk ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en
voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten
geldt geen vrijstelling van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan
soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare,
gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied
aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd,
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.
Er vinden geen ontwikkelingen plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de ligging buiten het
Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan de regels t.b.v. de
bescherming van het NNN, zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Met uitzondering
van het aspect stikstof, kan een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied met
zekerheid uitgesloten worden. Indien een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, niet op
voorhand volledig uitgesloten kan worden, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De noodzaak
van een dergelijk onderzoek, kan op basis de beschikbare kennis niet beoordeeld worden.
Deelgebied Peddemorsweg & Bellinckhofweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde
dieren. Beschermde dieren benutten de deelgebieden uitsluitend als foerageergebied. Als gevolg van de
voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd dier of rust- of voortplantingsplaats van een bescherm dier,
negatief beïnvloed. Het aantasten van het foerageergebied van beschermde dieren, leidt niet tot wettelijke
consequenties.
Deelgebied Frensdorferweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats, bezetten beschermde grondgebonden
zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats en bezetten vleermuizen er een verblijfplaats.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en
amfibieën gedood en wordt mogelijk een rust- en voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden
zoogdier en een winterrustplaats van een amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde
grondgebonden zoogdiersoorten en amfibieën, die een (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘vangen’ en `beschadigen/vernielen van
(winter)rust- en voortplantingsplaats’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde
grondgebonden zoogdieren of amfibieën. Om te voorkomen dat beschermde grondgebonden zoogdieren of
amfibieën gedood worden, dienen ze verjaagd of weggevangen te worden.
Vleermuizen mogen niet zonder ontheffing verstoord worden en verblijfplaatsen mogen niet zonder
ontheffing verstoord, beschadigd of vernield worden. Om de functie van de te slopen bebouwing voor
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vleermuizen vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Dergelijk onderzoek
loopt van half mei tot eind september.
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Bijlagen
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht)
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming
Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheﬃng
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige
Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheﬀing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn
voldaan:
-

-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende
oplossing voor de handeling mogelijk is.
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een
gedragscode.
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht
op de bescherming van individuen van soorten.
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheﬃng verleend kan
worden, wordt afgewogen tegen het eﬀect van de ingreep op het populatieniveau van de soort.
Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.
Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheﬃng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
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Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan om van de onderstaande
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk doden van onderstaande soorten is niet
toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
-

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.

#
#

#

#
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.

#

Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.
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Bijlage 3. Fotobijlage
Deelgebied Frensdorferweg
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Deelgebied Peddemorsweg
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Deelgebied Bellinckhofweg
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.verspreidingsatlas.nl
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)
https://calculator.aerius.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
https://pdokviewer.pdok.nl/
https://www.ndff.nl/
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Stikstof onderzoek

bestemmingsplan Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferweg 37-39-41 en Bellinckhofweg 10

AERIUS Calculator 2021
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1. Inleiding en voornemen
Voor de locaties Frensdorferweg 37-41 in Lattrop-Breklenkamp en Peddemorsweg 6-8 in Saasveld is een
plan ontwikkeld. De initiatiefnemer is voornemens om aan de Peddemorsweg 6-8 nieuwe schuren te
realiseren. Hiervoor wordt de schuur voor schuur regeling van de gemeente Dinkelland toegepast, waarbij
aan de Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp en Bellinckhofweg 10 te Weerselo schuren worden
gesloopt. Daarnaast wordt aan de Frensdorferweg 41 een woning gerealiseerd, met toepassing van de
rood voor rood regeling van de gemeente Dinkelland. Verder wenst de eigenaar van de tweede
bedrijfswoning aan de Frensdorferweg 37-39 te Lattrop-Breklenkamp deze woning als kantoor te gaan
gebruiken en het woonrecht van deze tweede bedrijfswoning door te schuiven naar de Frensdorferweg
41 te Lattrop-Breklenkamp. De twee nieuwe woningen krijgen in de toekomstige situatie een
woonbestemming. Het vrijkomende wooncontingent van nummer 41 zal samen met de
compensatiewoning een erfensemble vormen ter plaatse van de sloopschuren aan de Frensdorferweg 41.
De paardenhouderij aan de Frensdorferweg 37 te Lattrop-Breklenkamp blijft gehandhaafd in zijn huidige
vorm en het aantal dieren blijven verder ongewijzigd. Voor dit adres is op 10 januari 2006 een
milieuvergunning verleend voor het houden van 20 zoogkoeien (A2), 286 volwassen paarden (K1) en 16
paarden in opfok (K2). Op moment van schrijven heeft initiatiefnemer echter minder dieren aanwezig die
later in het voorliggende document worden onderbouwd.
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen is mogelijk dat er stikstof wordt uitgestoten door het
verbranden van fossiele brandstoffen (o.a. door stookinstallaties, interne en externe
verkeersbewegingen, laden/lossen op het terrein en werkvoertuigen op benzine, diesel, gas). De
initiatiefnemer heeft Ad Fontem gevraagd om een AERIUS berekening (gebruiksfase) te maken, waarin
de effecten van de voorgenomen ontwikkeling door het uitstoten van stikstof emissie op kwetsbare natuur
in Natura 2000-gebieden worden onderzocht. In dit kader is een AERIUS berekening uitgevoerd.
Het plangebied bestaat uit meerdere verschillende locaties: de Peddemorsweg 6-8 te Saasveld, de
Frensdorferweg 37-39 te Lattrop-Breklenkamp, de Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp en de
Bellinckhofweg 10 te Weerselo. De Peddemorsweg 6-8 staat kadastraal bekend als gemeente Weerselo,
sectie V en nummer 117. De Frensdorferweg 37-39-41 staan kadastraal bekend als gemeente Denekamp,
sectie L, nummers 1296 en 1402 en 1149. De Bellinckhofweg 10 staat kadastraal bekend als gemeente
Weerselo, sectie T en nummer 1631. In figuur 1.1, 1.2 en 1.3 zijn de ligging en begrenzing van de
deellocaties weergegeven.

Figuur 1.1: ligging en begrenzing van de deellocatie Peddemorsweg 6-8 te Saasveld (bron: atlasvanoverijssel, bewerkt
door Ad Fontem).
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Figuur 1.2: ligging en begrenzing van de deellocatie Frensdorferweg 37-41 te Lattrop-Breklenkamp (bron:
atlasvanoverijssel, bewerkt door Ad Fontem).

Figuur 1.3: ligging en begrenzing van de deellocatie Bellinckhofweg 10 te Weerselo (bron: atlasvanoverijssel,
bewerkt door Ad Fontem).

In de toekomstige situatie van de Peddemorsweg 6-8 te Saasveld worden op het erf twee schuren
gebouwd. De schuur aan de noordzijde van het erf zal worden gebruikt voor opslag van materiaal voor
het onderhoud van het landgoed, het stallen van oldtimers en andere verzamelwaardige voertuigen. De
andere schuur wordt gebruikt voor het houden van hobbyvee. In figuur 1.4 is de toekomstige situatie
van de Peddemorsweg 6-8 te Saasveld weergegeven.
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Figuur 1.4: toekomstige situatie Peddemorsweg 6-8 te Saasveld (bron: Bijkerk C.S.).

In de toekomstige situatie worden aan de Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp worden twee
woningen gerealiseerd. De hierbij horende bestemming betreft een woonbestemming. Eén woning betreft
de compensatie woning die met toepassing van de rood voor rood regeling van de gemeente Dinkelland
mogelijk wordt gemaakt en de andere woning betreft het woonrecht van de tweede bedrijfswoning aan
de Frensdorferweg 37-39 te Lattrop-Breklenkamp die naar dit erf wordt verplaatst. In totaal worden er
op het erf twee woningen gerealiseerd. In figuur 1.5 is de toekomstige situatie van de Frensdorferweg
41 weergegeven.
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Figuur 1.5: toekomstige situatie Frensdorferweg 41 te Lattrop Breklenkamp (bron: Leferink Architecten en Bijkerk
C.S.).

Het erf aan de Bellinckhofweg 10 te Weerselo blijft nagenoeg hetzelfde, behalve dat er een grote schuur
wordt gesloopt die in het kader van de schuur voor schuur en rood voor rood regeling van de gemeente
Dinkelland wordt ingezet. De overige bebouwing blijft bestaan en de oppervlakte zal planologisch worden
vastgelegd. In figuur 1.6 is de huidige en toekomstige situatie van het erf weergegeven.

Figuur 1.6: huidige en toekomstige situatie van de deellocatie Bellinckhofweg 10 te Weerselo (bron: Bijkerk C.S.).
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2. Programma Aanpak Stikstof en de AERIUS berekening
2.1 Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Volgens de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die kunnen leiden tot schade
aan Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld als gevolg van stikstofdepositie (uitstoot en neerslag van
stikstof). Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000–
gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit
te behouden. Te veel stikstof is slecht voor planten die leven op voedselarme grond. Als deze planten
verdwijnen, kan dat ook slecht zijn voor dieren die in dat gebied leven. Daarnaast leidt stikstof tot
verzuring van de bodem. In sommige delen van de Natura 2000-gebieden is de hoeveelheid stikstof te
hoog.
De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor
introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma was ook gericht op het
versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Op 29 mei
2019 heeft het hoogste bestuursorgaan van ons land, de Raad van State, de vergunningen op basis van
het PAS ongeldig verklaard omdat dit in strijd is met de Europese natuurwetgeving. De overheid werkt
nu aan een nieuwe aanpak stikstof. De depositie van stikstof vindt plaats in de vorm van NO x
(stikstofoxide) en NH3 (ammoniak). De depositie van NOx vindt onder meer plaats bij de verbranding van
fossiele brandstoffen. De depositie van NH3 is voor het overgrote deel afkomstig van de landbouw.
Om voor afzonderlijke projecten aan te tonen wat het effect is op Natura 2000-gebieden is het
rekeninstrument AERIUS in het leven geroepen. Op 13 januari 2022 is de huidige AERIUS Calculator
geactualiseerd. De belangrijkste verandering is de ‘afkapgrens’ van 25 km voor stikstofdepositie bij alle
projecten. De aanleiding hiervoor is het eindrapport van het adviescollege ‘Meten en berekenen
Stikstof’(ook wel de ‘Commissie Hordijk’) en de uitspraak van de Raad van State over de A15 van begin
dit jaar. Eventuele deposities voorbij deze afkapgrens werden voorheen niet in beeld gebracht. De nieuwe
afkapgrens van 25 km zal vooral voor grotere projecten consequenties hebben. Hoewel in de AERIUS
2020 ook een afkapgrens was opgenomen, gold deze slechts voor wegverkeer en was de afstand veel
korter (5 km).
2.2 Besluit stikstofreductie en natuurverbetering
Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Deze wet regelt onder
meer drie resultaatverplichtingen voor stikstofreductie: in 2025 moet minimaal 40% van het areaal van
de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura-2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben; in
2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%. De wet geeft de opdracht voor een programma van
maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur te herstellen. Ook regelt de wet de tussentijdse
monitoring en zo nodig bijsturing. Voor de zogeheten PAS melders en initiatiefnemers die onder het PAS
vergunningsvrij waren is in de wet bepaald dat zij alsnog gelegaliseerd worden.
De wet maakt een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningplicht voor het aspect
stikstof voor activiteiten van de bouwsector. Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de
stikstofwet verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en
sloopactiviteiten. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van plannen of projecten. Dit betekent
bijvoorbeeld dat nog steeds een natuurvergunning nodig kan zijn voor de stikstofdepositie die wordt
veroorzaakt door het verkeer op een aan te leggen weg.
2.3 AERIUS Calculator 2021
Het rekeninstrument AERIUS Calculator 2021 berekent zowel de stikstof- als ammoniakdepositie als
gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met het rekeninstrument kan de uitstoot van
stikstof/ammoniak en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De uitkomst van
de berekening geeft inzicht in de uitvoerbaarheid van het plan voor wat betreft stikstof en ammoniak.
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3. Toetsing ontwikkeling
3.1 Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000 -gebied
In onderhavig geval zijn er verschillende deellocaties, te weten:
•
Peddemorsweg 6-8 te Saasveld;
•
Frensdorferweg 37-39 te Lattrop-Breklenkamp;
•
Frensdorferweg 41 te Lattrop-Breklenkamp.
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied in de omgeving van Peddemorsweg 6-8 te Saasveld betreft
‘Lonnekermeer’. De onderlinge afstand met de Peddemorsweg 6-8 bedraagt circa 6,3 km. Het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied in de omgeving van Frensdorferweg 37-41 te Lattrop-Breklenkamp
betreft ‘Bergvennen & Brecklenkampse Veld’. De onderlinge afstand met de Frensdorferweg 37-41
bedraagt circa 1,2 km. Voor Bellinckhofweg 10 te Weerselo is Natura 2000-gebied ‘Lemselermaten’ het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. De onderlinge afstand bedraagt circa 4,7 km.
In de omgeving van de deellocaties zijn op grotere afstand andere Natura 2000-gebieden gelegen. Deze
worden echter niet benoemd, omdat de AERIUS calculator 2020 automatisch eerst de gevolgen voor het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied berekend.
In de navolgende figuren (3.1, 3.2 en 3.3) is de ligging van de deellocaties met het dichtstbijzijnde Natura
2000-gebied weergegeven. De locaties zijn globaal aangeduid met een rode ster.

Figuur 3.1: de ligging van de deellocatie Peddemorsweg 6-8 te Saasveld t.o.v. het dichtstbijzijnde
Natura 2000-gebied (bron: AERIUS Calculator 2021).
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Figuur 3.2: de ligging van de deellocatie Frensdorferweg 37-41 te Lattrop-Breklenkamp t.o.v. het dichtstbijzijnde
Natura-2000-gebied (bron: AERIUS Calculator 2021).

Figuur 3.1: de ligging van de deellocatie Bellinckhofweg 10 te Weerselo t.o.v. het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied (bron: AERIUS Calculator 2021).
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3.2 Methode
3.2.1 Referentiesituatie
De stikstofemissie die gepaard gaat met de voorgenomen ontwikkeling moet bezien worden in relatie tot
de referentiesituatie. Ingevolge de vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State geldt als referentiesituatie bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan ter vervanging
van het vigerende bestemmingsplan: de huidige – legale – feitelijke situatie ten tijde van de vaststelling
van het nieuwe plan. In de huidige situatie van de betrokken locaties is sprake van zowel stikstof als
ammoniak uitstoot. Hier wordt later op ingegaan.
3.2.2 Beoogde situatie
Op basis van Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering geldt er een vrijstelling voor de bouw-,
aanleg- en sloopactiviteiten van nieuwe projecten of plannen. Voor de gebruiksfase geldt dus geen
vrijstelling. Tijdens de gebruiksfase kan er op een aantal manieren stikstof vrijkomen:
1. Het gebruik van de twee nieuwe schuren aan de Peddemorsweg 6-8: in het voorliggende geval
worden de nieuwe schuren gasloos gebouwd. Met het gebruik van de schuren zal dus geen sprake
zijn van de uitstoot van NOx, omdat er geen emissie plaatsvindt. Wel zal bij één van de schuren
paarden gehouden worden die een bepaalde NH3-emissie met zich zal meebrengen.
2. Het gebruik van de woningen aan de Peddemorsweg 6-8: dit betreffen de bestaande woningen die
op het gasnetwerk zijn aangesloten. Er is sprake van een uitstoot van NOx als gevolg van het
verwarmen van de woningen en/of het verwarmen van tapwater in de woningen.
3. Het gebruik van de paardenhouderij aan de Frensdorferweg 37-39: het aantal dieren dat bij de
paardenhouderij zal worden gehouden blijft vergeleken met de feitelijke situatie ongewijzigd. Op
moment van schrijven heeft initiatiefnemer 86 volwassen paarden aanwezig bij de
paardenhouderij(K1) en 39 jonge paarden (K2). Dit wordt als uitgangspunt genomen en planologisch
vastgelegd.
4. Het gebruik van de woning / kantoor aan de Frensdorferweg 37-39: dit betreft de bestaande
bedrijfswoning en de voormalige bedrijfswoning die als kantoor zal worden gebruikt. De gebouwen
blijven op het gasnetwerk aangesloten. Er zal sprake zijn van een uitstoot van NOx als gevolg van
het verwarmen van de woning / kantoor en/of het verwarmen van tapwater in de gebouwen.
5. Het gebruik van de twee nieuwe woningen aan de Frensdorferweg 41: de nieuwe woningen worden
gasloos gebouwd. Daarmee zal geen sprake zijn van een uitstoot van NO x als gevolg van het
verwarmen van de woningen en/of het verwarmen van tapwater in de woningen. Dit onderdeel wordt
dan ook verder buiten beschouwing gelaten.
6. Interne verkeersbewegingen: dit betreft de verkeersbewegingen die door het gebruik van de twee
schuren aan de Peddemorsweg 6-8 te weeg worden gebracht. Bijvoorbeeld door het gebruik van
mobiele werktuigen om goederen te laden/lossen en door het wegzetten/stallen van voertuigen en
werktuigen. Daarnaast betreft dit de verkeersbewegingen die gemaakt worden door leveranciers op
eigen terrein ten behoeve van de paardenhouderij aan de Frensdorferweg 37-39 en door mobiele
werkvoertuigen die ter plaatse eventueel gebruikt worden.
7. Externe verkeersbewegingen: dit betreft de verkeersbewegingen die door het beoogde gebruik van
de diverse locaties teweeg worden gebracht tijdens de gebruiksfase. Een algemeen criterium voor
verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan de inrichting worden toegerekend
wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Volgens de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het moment dat het aan- en
afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het
overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Voor de Peddemorsweg 6-8 in Saasveld is dat
wanneer het verkeer de kruising met de Bornsestraat heeft bereikt. Voor de Frensdorferweg 37-3941 is dat wanneer het verkeer de rotonde aan de Disseroltweg/Korenmorsweg of de kruizing aan de
Frensdorferweg/Breemorsweg
heeft
bereikt.
Voor
de
Frensdorferweg
geldt
dat
de
verkeersbewegingen evenredig worden verdeeld over beide richtingen (50%-50%).
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3.3 Uitgangspunten
3.3.1 Referentiesituatie
Frensdorferweg 37-39
In de huidige situatie vindt ter plaatse van de Frensdorferweg 37-39 emissie plaats als gevolg van het
houden van paarden en verkeersbewegingen van leveranciers ten behoeve van de paardenhouderij.
Daarnaast vindt emissie plaats als gevolg van het verkeer van en naar de paardenhouderij en naar de
woningen. De twee woningen worden geacht aangesloten te zijn op het gasnetwerk, waardoor eveneens
emissie plaatsvindt. Ook vindt emissie plaats als gevolg van verkeersbewegingen van en naar de
woningen.
Er worden 86 volwassen paarden (K1) en 39 jonge paarden (K2) gehouden op de paardenhouderij. In
de bijlage zijn de meest actuele voorraadlijst (1-6-22) en een lijst pension/opfok (1-6-22) tellijst
opgenomen waaruit dit blijkt. De voorraadlijst betreft de lijst met dieren die in eigendom zijn en de
lijst pension/opfok betreft de lijst met dieren die van derden zijn welke een plekje voor de dieren
hebben gehuurd op de paardenhouderij. Verder zullen naar verwachting dagelijks twee leveranciers
naar de locatie komen om goederen te brengen. Dit komt neer op vier verkeersbewegingen. Bij deze
verkeersgeneratie wordt uitgegaan van een file percentage van 50%, omdat leveranciers vaak met
draaiende motor komen lossen om snel weer weg te kunnen rijden. Daarnaast wordt bij de inrichting
twee shovels (één van 35 KW en één van 25 kW) en één tractor (100 kW) gebruikt om o.a. het terrein
te onderhouden en voer voor de paarden te brengen. De shovels worden allebei maximaal één uur per
dag gebruikt en de tractor voor maximaal twee uurtjes per week. Het brandstofverbruik in liters/uur
wordt berekend met de formule die ook door AERIUS Calculator wordt toegepast (in deze formule is ook
een deel van het stationaire verbruik meegenomen): B (ltr/uur) = 0,095 * P max [kW] + 0,54 (P
max is het maximale vermogen van het werktuig).
Dit komt per werktuig per uur neer op de volgende brandstof verbruiken:
•
Shovel 35 kW = 0,095 * 35 kW + 0,54 = 3,87 L diesel per uur;
•
Shovel 25 kW = 0,095 * 25 kW + 0,54 = 2,92 L diesel per uur ;
•
Tractor 100 kW = 0,095 * 100 kW + 0,54 = 10,04 L diesel per uur.
Per jaar komt dit neer op:
•
Shovel 35 kW = 3,87 L diesel per uur x 1 draaiuur x 365 dagen = 1413 L diesel;
•
Shovel 25 kW = 2,92 L diesel per uur x 1 draaiuur x 365 dagen = 1066 L diesel;
•
Tractor 100 kW = 10,04 L diesel per uur x 2 draaiuren x 52 dagen = 1044 L diesel.
Voor de woningen wordt uitgegaan van de verkeersgeneratie van twee vrijstaande woningen in het
buitengebied met een niet stedelijke stedelijkheidsgraad.1 Uitgaande van 8,6 verkeersbewegingen per
woning, komt dit neer op 17,2 verkeersbewegingen voor twee woningen. Wat betreft de gasuitstoot van
de woningen kan worden uitgegaan van de factsheet emissiekengetallen die te vinden is op
http://www.aerius.nl/nl/factsheets. Voor een oudere vrijstaande woning bedraagt de jaarlijks NOx
emissie 3,59 NOx kg/j. Voor twee woningen is de totale NOx emissie 7,18 NOx kg/j.

Paarden (K1)
Paarden (K2)
Mobiele werktuigen
Wegverkeer leveranciers
Wegverkeer woningen
Gas woningen
Totaal

1

NOx kg/j
95,7
1,9
0,2
7,18
104,98

CROW publicatie 381. Huis, koop, vrijstaand, niet-stedelijk, buitengebied.

NH3 kg/j
430,0
81,9
0,0
0,0
0,0
0,94
512,84
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Peddemorsweg 6-8
In de huidige situatie is ter plaatse van de Peddemorsweg 6-10 sprake van een landhuis en een woning,
waar emissie plaatsvindt als gevolg van wegverkeer en het verwarmen van de woningen en/of tapwater
in de woningen.
Voor de woningen wordt uitgegaan van de verkeersgeneratie van twee vrijstaande woningen in het
buitengebied met een niet stedelijke stedelijkheidsgraad.2 Uitgaande van 8,6 verkeersbewegingen per
woning, komt dit neer op 17,2 verkeersbewegingen voor twee woningen. Wat betreft de gasuitstoot van
de woningen kan worden uitgegaan van de factsheet emissiekengetallen die te vinden is op
http://www.aerius.nl/nl/factsheets. Voor een oudere vrijstaande woning bedraagt de jaarlijks NOx
emissie 3,59 NOx kg/j. Voor twee woningen is de totale NOx emissie 7,18 NOx kg/j.

Gas woningen
Wegverkeer woningen
Totaal

NOx kg/j
7,18
0,2
7,38

NH3 kg/j
0,94
0,0
0,0

Frensdorferweg 41
In de huidige situatie van Frensdorferweg 41 was een varkenshouderij gevestigd met een
bedrijfswoning. Als gevolg van voorliggend plan wordt het erf herontwikkeld. Het is niet bekend of er
nog rechten zijn om ter plaatse varkens te houden. Dit kan dan ook niet meegewogen worden in de
voorliggende AERIUS berekening. Wel kunnen de emissies als gevolg van het wegverkeer van de
woning en gasaansluiting worden meegewogen.
Voor de woning wordt uitgegaan van de verkeersgeneratie van één vrijstaande woning in het buitengebied
met een niet stedelijke stedelijkheidsgraad.3 Daarbij geldt een verkeersgeneratie van 8,6
verkeersbewegingen. Wat betreft de gasuitstoot van de woningen kan worden uitgegaan van de factsheet
emissiekengetallen die te vinden is op http://www.aerius.nl/nl/factsheets. Voor een oudere vrijstaande
woning bedraagt de jaarlijks NOx emissie 3,59 NOx kg/j.

Gas woning
Wegverkeer woning
Totaal

NOx kg/j
3,59
0,1
3,69

NH3 kg/j
0,47
0,0
0,0

3.3.2 Gebruiksfase
Frensdorferweg 37-39
In de toekomstige situatie van Frensdorferweg 37-39 zal het woonrecht van één bedrijfswoning
overgeheveld worden naar Frensdorferweg 41. De voormalige woning aan de Frensdorferweg 37-39 zal
als kantoor worden gebruikt. De verkeersbewegingen van een kantoor (zonder baliefunctie) in het
buitengebied bestaat dagelijks uit maximaal 9,6 verkeersbewegingen per 100 m² bvo. Uitgaande van
een bvo van 150 m², komt dit neer op dagelijks maximaal 14,4 verkeersbewegingen. De initiatiefnemer
zal in de beoogde situatie voortaan gebruik maken van enkel elektrische mobiele werktuigen Er is
immers een zeer groot zonnepanelenveld aangelegd met 1500 zonnepanelen die het gebruik van
fossiele brandstoffen overbodig maakt.
Voor de rest blijven de emissies zoals bekend in de referentiesituatie gelijk.

Paarden (K1)
Paarden (K2)
2
3

NOx kg/j
-

CROW publicatie 381. Huis, koop, vrijstaand, niet-stedelijk, buitengebied.
CROW publicatie 381. Huis, koop, vrijstaand, niet-stedelijk, buitengebied.

NH3 kg/j
430,0
81,9
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Wegverkeer leveranciers
Wegverkeer woning
Wegverkeer kantoor
Gas woning
Gas kantoor
Totaal

1,9
0,1
0,2
3,59
3,59
9,38

0,0
0,0
0,0
0,47
0,47
512,84

Peddemorsweg 6-8
In de toekomstige situatie van Peddemorsweg 6-8 zal eén van de nieuwe schuren worden gebruikt voor
hobbyvee, waar paarden gehouden zullen worden. Een paardenhouderij wordt in de zin van de Wet
milieubeheer pas gezien als een inrichting, wanneer vijf of meer paarden gehouden worden
(jurisprudentie AWB- 14 8298). Onder een woonbestemming is het mogelijk om slechts hobbymatig
paarden te houden. In de schuur zullen dan ook maximaal twee jonge paarden (K2) voor het opfokken
en twee volwassen paarden (K1) voor het berijden gehouden worden.
De andere schuur zal gebruikt worden voor het stallen van oldtimers en andere verzamelwaardige
voertuigen. Het stallen van voertuigen brengt geen stikstofuitstoot met zich mee, aangezien de voertuigen
stil staan.
Bij het gebruik van de schuren zal – indien nodig – gebruik worden gemaakt van elektrische mobiele
werkvoertuigen, die geen emissie met zich meebrengen.
Bij het gebruik van de schuren is het aannemelijk dat er leveranciers zullen moeten komen om goederen
te laden / lossen, daarnaast is het gebruikelijk om de oldtimers naar buiten te rijden voor een rondje of
onderhoud. Uitgegaan wordt dat maximaal tien voertuigen in de schuur zullen passen en dat er
maandelijks maximaal twee oldtimers uit de schuur zullen worden gehaald voor onderhoud e.d..
Gelet op twee voertuigen die zowel uit de schuur als in de schuur gereden moeten worden, komt dit
neer op maandelijks vier lichte verkeersbewegingen. Daarbij is uitgegaan dat de auto in bepaalde gevallen
stationair draait op het erf, waardoor in de AERIUS calculator rekening is gehouden met een filepercentage
van 100%. Verder wordt uitgegaan dat er dagelijks maximaal twee leveranciers naar het plangebied
zullen komen voor het laden/lossen van goederen ten behoeve van de paarden en oldtimers. Dit komt
neer op dagelijks vier verkeersbewegingen. Omdat leveranciers vaak met draaiende motor komen lossen
om snel weer weg te kunnen rijden, is in de AERIUS calculator rekening gehouden met een filepercentage
van 50%.
Voor de rest blijven de emissies zoals bekend in de referentiesituatie gelijk.

Gas woningen
Wegverkeer woningen
Wegverkeer eigen terrein oldtimers
Wegverkeer leveranciers
Huisvesting 4 paarden
Totaal

NOx kg/j
7,18
0,2
0,0
0,7
0,0
8,08

NH3 kg/j
0,94
0,0
0,0
0,0
14,2
0,0

Frensdorferweg 41 Lattrop-Breklenkamp
In de toekomstige situatie van de Frensdorferweg 41 worden twee woningen gerealiseerd die niet op
het gasnetwerk worden aangesloten. De bestaande woning wordt gesloopt, waarmee de gasaansluiting
vervalt. Op basis van de CROW publicatie 381 geldt voor een vrijstaande woning, gelegen in het
buitengebied bij een niet stedelijk stedelijkheidsgraad, een maximale verkeersgeneratie van 8,6
verkeersbewegingen per dag.4 Voor twee woningen komt dit neer op 17,2 verkeersbewegingen.

4

CROW publicatie 381. Huis, koop, vrijstaand, niet-stedelijk, buitengebied.
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Wegverkeer twee woningen
Totaal

NOx kg/j
0,3
0,3

NH3 kg/j
0,0
0,0

3.4 Uitkomsten AERIUS Calculator 2021
3.4.1 Rekenresultaten
De berekening is uitgevoerd met het programma AERIUS Calculator 2021. Voor de beoogde situatie is
gerekend voor het rekenjaar 2023, omdat geacht wordt dat de voorgenomen ontwikkelingen dan pas zijn
uitgevoerd. Voor de referentie situatie is ook gekozen voor het rekenjaar 2023. De bijdrage aan de
stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden is in alle gevallen berekend voor een vergunning
Wet natuurbescherming. Als bijlage bij deze rapportage behoort het AERIUS analysebestand met
rekenresultaten (bronnen, rekenpunten en resultaten) van de gebruiksfase in de referentiesituatie en
beoogde situatie.
Gebruiksfase referentiesituatie
De totale NOx-emissie als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen bedraagt in totaal 116,1 kg/j. De
totale NH3-emissie bedraagt 514,4 kg/j. Er zijn rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j.
Gebruiksfase beoogde situatie
De totale NOx-emissie als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen bedraagt in totaal 17,7 kg/j. De
totale NH3-emissie bedraagt 528,1 kg/j. Er zijn rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j.
3.4.2 Conclusie
Als gevolg van de beoogde ontwikkelingen komt er in de gebruiksfase NOx en NH3 vrij. Door uitvoering
van de AERIUS berekening is aangetoond dat dit zowel in de referentie als beoogde situatie leidt tot een
meetbare depositie van NOx en NH3 in Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof en ammoniak.
Er zijn rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Omdat in beide situaties sprake is van een depositie, is
er een vergelijking gemaakt om te kijken of de ontwikkeling leidt tot een verslechtering van de
milieukwaliteit van Natura 2000- gebieden.
Situatie

Hoogste totale
depositie
(mol/ha/jr)

Hoogste bijdrage
(mol/ha/jr)

Beoogd

3837,88
mol/ha/j

2,49

Referentie

3837,88
mol/ha/j

2,44

Verschil

-0,05

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in de beoogde situatie sprake is van hoogste bijdrage van 2,49
mol/ha/j. In de referentiesituatie bedraagt de hoogste bijdrage 2,44 mol/ha/j. Er is een afname van 0,05
mol/ha/j. Dit betekent dat de beoogde situatie gunstiger is voor de milieukwaliteit van de Natura 2000gebieden in de omgeving van de planlocatie. Geacht wordt hiermee dat de Wet natuurbescherming in het
kader van het aspect stikstof en ammoniak geen belemmering vormt voor de uitvoering van de
voorgenomen ontwikkeling. De AERIUS Calculator 2021 biedt voldoende inzicht in het effect van de
voorgenomen activiteit op Natura 2000-gebieden voor het aspect stikstof en ammoniak. De uitkomsten
van de berekeningen met de AERIUS Calculator zijn geldig en toepasbaar voor ruimtelijke plannen. De
Wet natuurbescherming vormt voor het aspect stikstof en ammoniak geen belemmering voor uitvoering
van de voorgenomen ontwikkeling.
- 12 -

AERIUS analyse bestanden
Als bijlage bij deze rapportage behoort het AERIUS analysebestand opgenomen in pdf-bestand.
Daarnaast behoren bij deze rapportage als bijlage de voorraadlijst Meyboom 1-6-2022 en de lijst
pension/opfok 1-6-22 waarin de dieren van derden zijn opgenomen.
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Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Berekening

Ad Fontem Ruimtelijk Advies
Stationsstraat, 37,
7622 LW Borne
18JA017 Peddemorsweg 6-8, Frensdorferweg 37-41,
Bellickhofweg 10
Gebruiksfase verschilberekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

S4RP3CS3EDSs
02 juni 2022, 13:54
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Rekenjaar
2023
2023

Resultaten

Hoogste depositie Hexagon
3.837,88 mol/ha/j 5675468

Situatie 2 - Referentie
Situatie 1 - Beoogd
Situatie 2 - Referentie
Situatie 1 - Beoogd

Emissie NH3
514,4 kg/j
528,1 kg/j

3.837,88 mol/ha/j 5675468
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 50,59 ha
Grootste toename van depositie
0,00 mol/ha/j
Grootste afname van depositie
0,06 mol/ha/j

S4RP3CS3EDSs (02 juni 2022)

Emissie NOx
116,1 kg/j
17,7 kg/j
Gebied
Springendal & Dal
van de Mosbeek
Springendal & Dal
van de Mosbeek

2/10
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Situatie 2 (Referentie), rekenjaar 2023
Emissie Emissie
NH3 NOx
511,9
1 Landbouw | Stalemissies | Huisvesting dieren Frensdorferweg 37-39
kg/j
5 Wonen en Werken | Woningen | Gas woningen Peddemorsweg 6-8
0,9 kg/j 7,2 kg/j

Emissiebronnen

6 Wonen en Werken | Woningen | Gas woningen Frensdorferweg 37-39
7 Wonen en Werken | Woningen | Gas woning Frensdorferweg 41
werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen tbv
9 Mobiele
paardenhouderij Frensdorferweg 37-39
 Verkeersnetwerk

S4RP3CS3EDSs (02 juni 2022)

0,9 kg/j 7,2 kg/j
0,5 kg/j 3,6 kg/j
0,0 kg/j 95,7 kg/j
0,1 kg/j 2,4 kg/j

3/10

Projectberekening

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023
Emissiebronnen

Emissie Emissie
NH3
NOx

| Stalemissies | Huisvesting paarden Frensdorferweg 511,9 kg/j
1 Landbouw
37-39
5 Wonen en Werken | Woningen | Gas woning Frensdorferweg 37-39 0,5 kg/j 3,6 kg/j
en Werken | Kantoren en winkels | Gas kantoor
6 Wonen
0,5 kg/j 3,6 kg/j
Frensdorferweg 37-39
7 Wonen en Werken | Woningen | Gas woningen Peddemorsweg 6-8 0,9 kg/j 7,2 kg/j
8 Landbouw | Stalemissies | Huisvesting dieren Peddemorsweg 6-8 14,2 kg/j

 Verkeersnetwerk

S4RP3CS3EDSs (02 juni 2022)

-

0,2 kg/j 3,3 kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
gebieden.

5 km
Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn
Niet bepaald

Grootste afname van depositie
Grootste toename van depositie
Hoogste totale depositie
De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
S4RP3CS3EDSs (02 juni 2022)
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd)
incl. saldering e/o referentie
Totaal
Per gebied

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste
gekarteerd) depositie
(ha gekarteerd) toename
(mol/ha/jr)
(mol/ha/jr)

50,59

2.330,69

0,00

0,00

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste
gekarteerd) depositie (ha
toename
(mol/ha/jr) gekarteerd) (mol/ha/jr)

Bergvennen &
Brecklenkampse 50,59
Veld (46)

2.330,69

0,00

0,00

Met afname (ha Grootste
gekarteerd) afname
(mol/ha/jr)

50,59

0,06

Met afname Grootste
(ha
afname
gekarteerd) (mol/ha/jr)

50,59

0,06

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale
rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar
is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is
berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00
mol/ha/jaar.
Engbertsdijksvenen
Springendal & Dal van de Mosbeek
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
Lemselermaten
Dinkelland
Landgoederen Oldenzaal
Lonnekermeer

S4RP3CS3EDSs (02 juni 2022)
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Situatie 2, Rekenjaar 2023
1 Landbouw | Stalemissies
Naam

Huisvesting dieren Uittreedhoogte
Frensdorferweg 37- Warmteinhoud
39
Locatie
263920, 493702
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Dierverblijven

DiersoortRAV-code - Omschrijving

5,0 m
0,000 MW

NH3

511,9 kg/j

BWL- Aantal Stof Emissiefactor ReductieEmissie
code dieren
(kg/dier/j)

K1.100 - overige
 huisvestingssystemen (Paarden; Overig 86 NH3 5
volwassen paarden (3 jaar en ouder))
K2.100 - overige
 huisvestingssystemen (Paarden; Overig 39 NH3 2,1
paarden in opfok (jonger dan 3 jaar))

-

430,0
kg/j

-

81,9 kg/j

5 Wonen en Werken | Woningen
Naam
Gas woningen Uittreedhoogte
Peddemorsweg 6-8 Warmteinhoud
Locatie
250097, 482224
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Continue Emissie

1,0 m
0,000 MW

NOx
NH3

7,2 kg/j
0,9 kg/j

1,0 m
0,000 MW

NOx
NH3

7,2 kg/j
0,9 kg/j

1,0 m
0,000 MW

NOx
NH3

3,6 kg/j
0,5 kg/j

6 Wonen en Werken | Woningen
Naam

Gas woningen Uittreedhoogte
Frensdorferweg 37- Warmteinhoud
39
Locatie
263914, 493659
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Continue Emissie

7 Wonen en Werken | Woningen
Naam
Gas woning
Uittreedhoogte
Frensdorferweg 41 Warmteinhoud
Locatie
264000, 493651
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Continue Emissie

S4RP3CS3EDSs (02 juni 2022)
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9 Mobiele werktuigen | Landbouw
Naam

Mobiele werktuigen
tbv
paardenhouderij
Frensdorferweg 3739

Naam Stageklasse

NOx
NH3

BrandstofverbruikDraaiuren AdBlue
verbruik

2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: 1413 l/j
Shovel Stage-IIIB,
nee

365 u/j

2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: 1066 l/j
Shovel Stage-IIIA,
nee

365 u/j

Tractor Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee 1044 l/j

104 u/j

S4RP3CS3EDSs (02 juni 2022)

95,7 kg/j
0,0 kg/j

Stof Emissie
NOx 30,1
kg/j
NH3 0,0 kg/j
NOx 33,8
kg/j
NH3 0,0 kg/j
NOx 31,8
kg/j
NH3 0,0 kg/j
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Situatie 1, Rekenjaar 2023
1 Landbouw | Stalemissies
Naam

Huisvesting
Uittreedhoogte
paarden
Warmteinhoud
Frensdorferweg 3739
Locatie
263923, 493698
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Dierverblijven

DiersoortRAV-code - Omschrijving

5,0 m
0,000 MW

NH3

511,9 kg/j

BWL- Aantal Stof Emissiefactor ReductieEmissie
code dieren
(kg/dier/j)

K1.100 - overige
 huisvestingssystemen (Paarden; Overig 86 NH3 5
volwassen paarden (3 jaar en ouder))
K2.100 - overige
 huisvestingssystemen (Paarden; Overig 39 NH3 2,1
paarden in opfok (jonger dan 3 jaar))

-

430,0
kg/j

-

81,9 kg/j

5 Wonen en Werken | Woningen
Naam

Gas woning
Uittreedhoogte
Frensdorferweg 37- Warmteinhoud
39
Locatie
263896, 493668
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Continue Emissie

1,0 m
0,000 MW

NOx
NH3

3,6 kg/j
0,5 kg/j

11,0 m
0,014 MW

NOx
NH3

3,6 kg/j
0,5 kg/j

1,0 m
0,000 MW

NOx
NH3

7,2 kg/j
0,9 kg/j

6 Wonen en Werken | Kantoren en winkels
Naam

Gas kantoor
Uittreedhoogte
Frensdorferweg 37- Warmteinhoud
39
Locatie
263915, 493654
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Standaard Profiel
Industrie

7 Wonen en Werken | Woningen
Naam
Gas woningen Uittreedhoogte
Peddemorsweg 6-8 Warmteinhoud
Locatie
250090, 482220
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Continue Emissie

S4RP3CS3EDSs (02 juni 2022)
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8 Landbouw | Stalemissies
Naam
Huisvesting dieren Uittreedhoogte
Peddemorsweg 6-8 Warmteinhoud
Locatie
250121, 482293
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Dierverblijven

DiersoortRAV-code - Omschrijving

5,0 m
0,000 MW

NH3

14,2 kg/j

BWL- Aantal Stof Emissiefactor ReductieEmissie
code dieren
(kg/dier/j)

K1.100 - overige
 huisvestingssystemen (Paarden; Overig 2
volwassen paarden (3 jaar en ouder))
K2.100 - overige
 huisvestingssystemen (Paarden; Overig 2
paarden in opfok (jonger dan 3 jaar))

NH3 5

-

10,0 kg/j

NH3 2,1

-

4,2 kg/j

Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
verleend, zijn voorbehouden.
Rekenbasis
Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS versie
2021.0.5_20220328_855771c674
Database versie
2021.0.5_855771c674
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

S4RP3CS3EDSs (02 juni 2022)
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Voorraad per 1-6-2022
67
101
108
116
120
126
132
133
134
141
144
145
147
156
158
165
167
168
174
175
176
177
180
181
182
185
186
187
189
190
191
193
194
195
196
197
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Naam
Namelus, Sjiem
Cartino Z 2010, Fedor
Nummero Uno X Padinus
Hinault merrie, Universe
Stakkato X Quidam 2011
Eldorado Merrie, Marian
Unison R X Gurioso
Carmen, v. Ruben
Ineke, v. Rhodium
Odermus X Retina
Lexington X Balder, Pia
For Fashion, Milton
Cassini Gold X Cash, Distant Drums Z
Comme il fault, Catch a dream Z
Expression (eigen fok)
Connor X Berlina, Parsival
Comme il fault X Brainpower
Comme il fault X Hazle
Comme X Nr. Uno
Comme X Nabab
Comme X San Remo
Comme X Indoktro
Hermantico X Cantus, Liz
Comme X Stakkato
Zenith, lespony
Repesteeltje
Nazle
Nabab de Comme, Mini Adam
Daily Apache
Stakkato X Comme
Roxy, Topgun
Ostakkato
Ogoldy
Upuri
Vincentius Tibaulty
Opachi
Piracle MB
Mattiar MB
Attra MB
Picasso MB
Power MB
Patchino MB
Charlotte, George
Tequila, Penotti
Pieter, Catch a dream X Rhodium
Perdie, Catch a dream X Verdi
Pakato, Catch a dram X Stakkato

Paarden aanwezig op 1-6-2022
Opfok
Jaarlingen

5
3
2
2
2
1
15

Egbergen
Shokravi
Slots
Finland
Schroder
Niehoff

2‐jarigen

6
4
2
3
2
3
1
1
1
1
24

Egbergen
Shokravi
Wiefferink
Slots
Punte
Finland
Oosterik
Groeneveld
Schroder
Niehoff

3‐jarigen

3
2
4
5
1
1
1
1
18

Punte
Wiefferink
Egbergen
Slots
Schroder
Oosterik
Groeneveld
Finland

Pension
Paarden > 4 jaar
1
1
1
1
2
3
2
3
1
1
3
1
1
21

78

Van Meenen
Nagel
Funcke
Oude Luttikhuis
Puskarskaya
Castricella
Egbergen
Shokravi
Daphne
Marieke
Josse
Nadia
Groeneveld

Bijlage 8
Landschappelijke inpassing
Frensdorferweg

222

bestemmingsplan Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferweg 37-39-41 en Bellinckhofweg 10
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Lengte ca. 40 meter, Ulmus laevis 20 st.
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02 Tilia cordata, 16-18 laanboom mk.
03 3 Quercus robur, 16-18 laanboom mk.
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Bijlage 9
Landschappelijke inpassing
Bellinckhofweg 10
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plantlijst
6 rijen, in de rij 1,2 tussen de rijen 1,2 m1. 1454 m2.
Lengte 170 m1.x6 =1020m1./1,2=850 st. maat 80-100 bospl. 1+1
20 % Alnus glutinosa 170 st. gestrooid in de middelste 3-4 rijen.
20 % Corylus avellana 170 st. vnl in de randen.
15 % Frangula alnus 128 st. idem.
15 % Sorbus aucuparia 128 st. in de middelste 3-4 rijen.
12 % Prunus padus 102 st. idem.
5 % Rhamnus catharcticus 43 st. in de randen in groepjes van 6-8 st.
5 % Rosa rubiginosa 43 st. idem.
5 % Rosa canina 43 st. idem.
3 % Prunus spinosa 26 st. in groepjes van 5-6 st. in de buitenrijen.
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Bijlage 10 Landschappelijke inpassing
Peddemorsweg 6-8
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WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Ambtshalve worden de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.
Toelichting
In hoofdstuk 4.9 (Ecologie) is opgenomen wat de referentiesituatie is voor de paardenhouderij.
De referentiesituatie is de feitelijke en planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van
het plan. Verder wordt aangegeven dat in het bestemmingsplan een gebruiksverbod is opgenomen waarmee is verzekerd dat als gevolg van het plan geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden zal optreden. Het gebruiksverbod voor de referentiesituatie gaat uit van de feitelijke en planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling
van het plan.
In bijlage 7 (Stikstofonderzoek) is een geactualiseerde stikstofberekening toegevoegd waarin de
beoogde situatie gelijk gesteld is aan de referentiesituatie.
Regels
In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Artikel 1.42 (Begrip kelder) als volgt te wijzigen:
een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of tot ten
hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen; bij 'bebouwing in geaccidenteerd terrein' gelegen beneden peil.
Aan artikel 1 (Begrippen) het volgende begrip toe te voegen en de daarop volgende begrippen
automatisch te vernummeren:
1.55 relatie
één bestemmingsvlak vormend
Aan artikel 3.3 (Specifieke gebruiksregels) een nieuw lid l toe te voegen:
l. het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boomteelt, houtteelt of overige opgaande teeltvormen, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van
agrarisch uitgesloten - boom- en sierteelt”, niet zijnde boom- en sierteelt binnen de bouwpercelen.
Een nieuw artikel 3.6 toe te voegen. Hiermee wordt voor de locatie Frensdorferweg 41 geborgd
dat er voor de sloop van de schuren nader onderzoek is gedaan naar de eventueel aanwezige
beschermde diersoorten (vleermuizen).
3.6
Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
3.6.1 Vergunningplicht
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning bestaande bouwwerken ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - omgevingsvergunning voor het slopen '
geheel of gedeeltelijk te slopen;
3.6.2 Uitzonderingen

1

Het bepaalde in lid 3.6.1 is niet van toepassing indien:
a. nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar de genoemde beschermde diersoorten
(vleermuizen) zoals geadviseerd in Bijlage 1, en;
b. de bijbehorende onderzoeksrapportage namens het bevoegd gezag is goedgekeurd door
een ter zake deskundige, en;
c. eventueel uit het nader onderzoek voortvloeiende verplichte vervolgstappen zijn genomen,
waaronder wordt verstaan het treffen van mitigerende maatregelen en het verkrijgen van
een ontheffing betreffende de beschermde diersoorten (vleermuizen), en de effectiviteit van
eventuele mitigerende maatregelen is aangetoond door een ter zake deskundige.
Aan artikel 4.4.1., lid a en lid b (Voorwaardelijke verplichting sloop) de aanduiding ‘specifieke
vorm van agrarisch – slooplocatie 1’ toe te voegen, zodat er duidelijk onderscheid is in de verschillende slooplocaties
In artikel 4.4.2., lid a en lid b (Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing) de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – slooplocatie’ te wijzigen in de aanduiding ‘specifieke
vorm van wonen - slooplocatie 1’, zodat er duidelijk onderscheid is in de verschillende slooplocaties en de daar te realiseren landschappelijke inpassingen.
Artikel 5.1, lid a als volgt te wijzigen, zodat de referentiesituatie is vastgelegd met het feitelijke en
planologisch maximaal toelaatbare aantal paarden
a. Bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van gebruiksgerichte paardenhouderijen met maximaal 86 volwassen paarden van 3 jaar en ouder en maximaal 39
paarden in opfok jonger dan 3 jaar;
Artikel 5.3 (Specifieke gebruiksregels) lid a als volgt te wijzigen en twee nieuwe leden (h. en i.)
toe te voegen, zodat is vastgelegd dat het gebruik ten behoeve van een paardenhouderij met het
aantal en soort paarden boven de referentiesituatie strijdig gebruik is
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijvigheid anders dan ten behoeve van
een gebruiksgerichte paardenhouderij zoals genoemd in 5.1 onder a;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij met meer dan 86 volwassen paarden van 3 jaar;;
i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij met meer dan 39 paarden in opfok van jonger dan 3 jaar;
Artikel 5.3.1 (Voorwaardelijke verplichting) als volgt te wijzigen, zodat de verwijzingen naar de
bijlagen duidelijker is:
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en
het in gebruik laten nemen van de bedrijfswoning Frensdorferweg 41 aangeduid met 'woning
2' zoals weergegeven in Bijlage 5, ter vervanging van de bedrijfswoning Frensdorferweg 37
aangeduid met 'woning 1' zoals weergegeven in Bijlage 5, binnen de bestemming ‘Bedrijf Paardenhouderij’ zonder de beëindiging van het gebruik als bedrijfswoning, aangeduid als
'woning 1', en zonder het verwijderen van essentiële woonvoorzieningen als keukeninrichting
en sanitaire voorzieningen in de bedrijfswoning aangeduid met 'Woning 1'.
Artikel 8.2.1, lid 2 (Hoofdgebouwen) als volgt te wijzigen, zodat duidelijker is dat er per bouwvlak
één woonhuis is toegestaan:

2

per bestemmingsvlak of, indien aanwezig, per bouwvlak zal ten hoogste één woonhuis met
één woning worden gebouwd;
In artikel 8.4.2., lid a en b (Voorwaardelijke verplichting sloop) de aanduiding ‘specifieke vorm van
wonen – slooplocatie’ te wijzigen in de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - slooplocatie 2’,
zodat er duidelijk onderscheid is in de verschillende slooplocaties.
In artikel 8.4.3., lid a en b (Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing) de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – slooplocatie’ te wijzigen in de aanduiding ‘specifieke vorm van
wonen - slooplocatie 2’, zodat er duidelijk onderscheid is in de verschillende slooplocaties en de
daar te realiseren landschappelijke inpassingen.
Aan artikel 9.2 (Bouwregels) een nieuw artikel 9.2.1 toe te voegen en de overige artikelen automatisch door te nummeren:
9.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen - Landhuis' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor
zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 9.1. Indien tussen bestemmingsvlakken de figuur 'relatie' is aangegeven worden deze bestemmingsvlakken aangemerkt als
één bestemmingsvlak.”
In Artikel 9.2.1 (Bouwregels) de regels voor hoofdgebouwen en die voor ‘aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen’ op te splitsen in twee verschillende artikelen zodat het overzichtelijker is welke regels voor welk bouwwerk gelden.
Bijlage bij de regels
Bijlage 8 bij de regels (Landschappelijke inpassing Frensdorferweg) is op ondergeschikte punten
gewijzigd. Het gaat met name om aanpassing in de toe te passen soorten, zodat de ontwikkeling
beter landschappelijk wordt ingepast en aangesloten wordt bij de gebiedseigen soorten.
Bijlage 10 bij de regels (Landschappelijke inpassing Peddemorsweg 6-8) is op ondergeschikte
punten gewijzigd. Het gaat met name om aanpassing in de toe te passen soorten, zodat de ontwikkeling beter landschappelijk wordt ingepast en aangesloten wordt bij de gebiedseigen soorten.
Verbeelding
De verbeelding is ter plaatse van de Peddemorsweg 6 aangepast. De aanduiding ‘bijgebouw’ is
wat vergroot, conform de situering van het nieuw te bouwen bijgebouw. Daarnaast is aan de
zuidzijde de aangrenzende bestemmingen ‘Agrarisch -2’ en ‘Bos – Natuur’ toegevoegd. Dit is
nodig, aangezien de woonbestemming ten opzichte van de huidige woonbestemming over een
breedte van 5 meter is verkleind. Aangezien deze gronden wel binnen de bestaande woonbestemming vallen moeten ze dus binnen het plangebied met een andere bestemming worden opgenomen.
De verbeelding is ter plaatse van de Frensdorferweg 41 aangepast. De aanduiding ‘specifieke
vorm van agrarisch uitgesloten - boom- en sierteelt’ is verruimd, zodat de beekzone weer de
oorspronkelijke bescherming krijgt.
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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, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferweg 37-39-41 en Bellinckhofweg 10" met
identificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPPEDWGFRENSWG-VG01 van de gemeente Dinkelland.
1.2

bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
1.3

aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch,
kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een
woonhuis wordt uitgeoefend door de gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.4

aan- en uitbouw

een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar
in functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw);
1.5

aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.6

aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.7

bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.8

bed-and-breakfast

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;
1.9
bedrijf
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan,
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, een aan huis
verbonden beroep daaronder niet begrepen;
1.10 bedrijfsgebouw
een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.11 bedrijfsmatig
gericht op het behalen van winst;
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1.12 bedrijfsmatige kamerverhuur
een samenstel van bedrijfsruimten om aan anderen dan de rechthebbende en de personen behorende tot diens
huishouden, woonverblijf te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging, niet in de zin van
een zelfstandige woongelegenheid; een en ander kan blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur
wordt berekend en/of betaald en elke kamer zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van
enkele gemeenschappelijke voorzieningen.
1.13
bedrijfsvloeroppervlakte
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, inclusief opslag- en
administratieruimten en dergelijke;
1.14 bedrijfswoning
een gebouw met woning op een terrein, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een
persoon die (dat) werkgerelateerd is met dat bedrijf. In geval de woning bij een gebouw of op een terrein wordt
gebouwd, maken alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken onderdeel uit van de bedrijfswoning;
1.15

bestaand

Legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
1.16

bestaand bouwwerk

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is,
dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van)
de bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn;
1.17

bestaand gebouw

een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de
gebouwen die niet legaal gebouwd zijn;
1.18

bestaand gebruik

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan, met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan;
1.19

bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.
1.20

bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.21

bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.
1.22

bijgebouw

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een op
hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;
1.23 bijzondere woonvorm
- een woonvorm waar bewoners niet nagenoeg zelfstandig wonen, met (voorzieningen voor) verzorging en
begeleiding (ook 24-uurs begeleiding);
- een groep personen die geen (duurzame) gemeenschappelijk huishouden voert, er is geen sprake van
continuïteit in de samenstelling en onderlinge verbondenheid;
238
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- woongroepen: een groep personen die er bewust voor kiezen om met elkaar in één woning samen te wonen,
zonder dat er sprake is van een gezinsverband of samenlevingsvorm.
1.24

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
1.25

bouwgrens

De grens van een bouwvlak.
1.26

bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegelaten.
1.27

bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.
1.28

bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen
en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.29

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.30 cultuurgrond
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden gebruikt ten behoeve
van een agrarische bedrijfsvoering;
1.31

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren
van goederen aan personen die, die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.32

evenement

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, grootschalige sportwedstrijd,
auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie
bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in
de Wet op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;
1.33

gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.34 gebruiksgerichte paardenhouderij
een agrarisch aanverwant bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden en het trainen,
alsmede het opvan-gen en stallen van paarden en/of pony’s in de vorm van een paardenpension, al dan niet in
combinatie met elkaar;
1.35

geluidsbelasting

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;
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1.36

geluidsgevoelige bebouwing

bebouwing welke dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.37

hoofdgebouw

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
1.38

huishouden

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken
van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van onderlinge
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere
woonvormen worden daaronder niet begrepen;
1.39

kampeermiddel

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of
onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor
recreatief nachtverblijf;
1.40

kap

een dak met een zekere helling;
1.41 kappen
het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand;
1.42

kelder

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

1.43

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, geheel of overwegend
door middel van handwerk, geen detailhandel zijnde en prostitutie, waarvan de omvang van de activiteiten
zodanig is, dat het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking
heeft die met de woonfunctie in overeen-stemming is;
1.44

kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q.
een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;
1.45 landgoed
een geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak - daaronder begrepen
die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende opstallen voorkomen voorzover het blijven voort-bestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke ver-schijningsvorm voor het
behoud van het natuurschoon wenselijk is;
1.46

logiesverstrekkend bedrijf

een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswooneenheden enkel zijn
ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties aangeboden voor
dagverblijf en maaltijdbereiding;
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1.47 manege-activiteiten
bedrijfsactiviteiten met een publieksgericht karakter, die zijn gericht op het bieden van gelegenheid tot het
berijden en verzorgen van paarden en pony's (waaronder het lesgeven, de verhuur of het organiseren van
wedstrijden en/of andere hippische evenementen);
1.48

mantelzorg

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op
vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;
1.49 ondergeschikte tweede tak
een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf, zoals een intensieve tak
veehouderij of een bedrijfseigen mestvergisting;
1.50

overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één
wand;
1.51

overig bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aardeis
verbonden.
1.52 parkeren
een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het
laden en lossen;
1.53 peil
a. indien op het land wordt gebouwd:
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofd-toegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoe-gang;
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofd-toegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofd-toegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:
het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.54 permanente bewoning
bewoning door een of meer personen die niet elders over een hoofdverblijf beschikken;
1.55 relatie
één bestemmingsvlak vormend;
1.56 rooien
het met wortel en al verwijderen van een houtopstand;
1.57

sierteelt

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;
1.58 stallen
in een garage of andere bewaarplaats zetten;
1.59 vellen
het kappen of rooien van een houtopstand of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige
beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben;
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1.60 verblijfsrecreatie
een vorm van recreatie gericht op ontspanning of vrijetijdsbesteding van recreanten die elders hun hoofdverblijf
hebben, en voor een bepaalde periode waarbij ten minste één overnachting plaatsvindt;
1.61 voertuig
vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;
1.62

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;
1.63 wonen
het gehuisvest zijn in een woning;
1.64

woning

een complex van ruimten in een gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.65

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
gemid-delde 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.
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Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - 1
3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische
waarden;
c. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen;
met daaraan ondergeschikt:
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
e. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
f. cultuurgrond;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. extensief dagrecreatief medegebruik;
i. wegen en paden;
j. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;
met de daarbijbehorende:
k.
3.2

bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwregels

3.2.1 Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt dat op of in deze gronden geen gebouwen of
overkappingen mogen worden gebouwd.
3.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
3.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.
c.
d.

het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting;
het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het bouwperceel, met
uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
e. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes maanden
per jaar;
f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve
van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde percelen;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische
bedrijfsactiviteiten;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en
streekeigen producten;
i. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende
bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
k. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin;
l. het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boom-teelt, houtteelt of overige opgaande
teeltvormen, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch uitgesloten boom- en sierteelt”, niet zijnde boom- en sierteelt binnen de bouwpercelen.
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3.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 3.3 onder j en toestaan dat gronden,
voorzover gelegen binnen dan wel direct grenzend aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een
bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige
gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
a. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van een
goede landschappelijke inpassing;
b. 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);
c. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
d. 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;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen.
3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.5.1 Vergunningplicht
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel
uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Wet
natuurbescherming of een op grond van de Wet natuurbescherming vastgestelde verordening;
b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van ten
hoogste 1,00 hectare;
d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het
educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen, met uitzondering van het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van
percelen;
h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of
-leidingen.
3.5.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het in lid 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten hoogste 30 cm
betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld.
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. uitgevoerd worden ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform
het in Bijlage 7 opgenomen inrichtingsplan.
3.5.3 Afwegingskader
a. De in lid 3.5.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische
buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden.
b. De in lid 3.5.1 onder e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen kunnen voorts slechts
worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet
onevenredig wordt geschaad.
3.6

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

3.6.1 Vergunningplicht
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning bestaande bouwwerken ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van agrarisch - omgevingsvergunning voor het slopen ' geheel of gedeeltelijk te slopen;
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3.6.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 3.6.1 is niet van toepassing indien:
a. nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar de genoemde beschermde diersoorten (vleermuizen) zoals
geadviseerd in Bijlage 1, en;
b. de bijbehorende onderzoeksrapportage namens het bevoegd gezag is goedgekeurd door een ter zake
deskundige, en;
c. eventueel uit het nader onderzoek voortvloeiende verplichte vervolgstappen zijn genomen, waaronder wordt
verstaan het treffen van mitigerende maatregelen en het verkrijgen van een ontheffing betreffende de
beschermde diersoorten (vleermuizen), en de effectiviteit van eventuele mitigerende maatregelen is
aangetoond door een ter zake deskundige.
3.7

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:
3.7.1 Vergroten bestemmingsvlakken wonen
de bestemming ‘Agrarisch - 1’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van het vergroten van
bestemmingsvlakken, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van Artikel 8 van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2010', vastgesteld op 18 februari 2010 met indificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal bedragen;
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. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de
gronden als één aaneengesloten geheel worden ingericht;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
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Artikel 4 Agrarisch - 2
4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch gebruik;
b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische
bedrijfsvoering, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch bouwperceel niet-grondgebonden agrarisch bedrijf”;
c. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in combinatie met mantelzorg,
dagbesteding en educatie, voorzover de gronden zijn voorzien van een bouwperceel;
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en
cultuurhistorische waarden;
e. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
f. extensief dagrecreatief medegebruik;
met daaraan ondergeschikt:
g. cultuurgrond;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. wegen en paden;
j. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;
k. terreinen voor evenementen;
met de daarbijbehorende:
l. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
m. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfs-woningen, al dan niet in
combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige
activiteit;
n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2

Bouwregels

4.2.1 Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. er zullen uitsluitend bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van agrarische bedrijven worden
gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na ontheffing van de
gebruiksregels aan de agrarische bedrijven zijn toegevoegd;
b. de gebouwen, waaronder overkappingen, zullen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd op de
gronden die zijn voorzien van een bouwperceel;
c. er zullen, behoudens de bestaande, geen kassen, tunnelkassen, blaastunnels en torensilo’s worden
gebouwd;
d. per gebied dat is voorzien van een bouwperceel, mogen binnen een bouwvlak uitsluitend gebouwen en
overkappingen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf worden gebouwd;
e. indien er sprake is van een productiegerichte paardenhouderij mag een rijhal worden gebouwd met een
oppervlakte van ten hoogste 1.000 m²;
f. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bouwperceel bedragen;
g. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het
verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, de bedrijfswoning op
meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen vóór de voorgevel van een bedrijfswoning
zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de bestaande situering ten opzichte van de
voorgevel van de bedrijfswoning geldt;
h. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die in het volgende
bouwschema zijn gesteld;
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*
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 be-dra-gen, 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 ten minste 1,00 m lager zijn dan
de bouwhoogte van de bedrijfswoning.

i.

kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning woning worden gebouwd, waarbij de kelders
uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De inhoud van een bedrijfswoning
wordt berekend exclusief de kelderruimte;

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. silo’s, platen en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwperceel;
b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen, met dien verstande dat de
hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswo-ning(en) en/of
bedrijfsgebouw(en) binnen de bouwvlakken ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal binnen het bouwvlak ten hoogste 10,00 m
bedragen;
d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten het bouwvlak ten hoogste 2,00 m
bedragen.
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4.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van:
a. het bepaalde in lid 4.2.1 onder b en toestaan dat gebouwen, waaronder overkappingen, gedeeltelijk buiten
het bouwvlak worden gebouwd, mits:
1. deze ontheffing niet wordt toegepast op gronden die zijn voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde Ecologie’ en/of ‘Waarde - Essen’;
2. de overschrijding van de bouwgrens ten hoogste 25,00 m zal bedragen en het bebouwde oppervlak niet
meer dan 1,50 hectare zal bedragen;
3. het verzoek om ontheffing vergezeld gaat van een landschappelijk inpassingsplan;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en archeologische
waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 4.2.1 onder g en toestaan dat, daar waar geen sprake is van een bestaande afwijkende
situatie of een bedrijfswoning op meer dan 50 m van de weg, een bedrijfsgebouw, een overkapping, een
aan- of uitbouw of een bijgebouw op een afstand van minder dan 3,00 m achter de voorgevel dan wel vóór
de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan mag worden gebouwd, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
c. het bepaalde in lid 4.2.1 onder h en toestaan dat de inhoud van een bedrijfswoning wordt vergroot tot ten
hoogste 1.000 m³, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een
derde (huishouden van een) persoon;
2. de vergroting noodzakelijk is voor het constante toezicht op het agrarisch bedrijf en er een
bedrijfsomvang aanwezig is van minimaal 1,5 VAK in verband met de duurzaamheid van het bedrijf als
volwaardig meermansbedrijf;
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. er nog niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd;
5. tevens de ontheffing in lid 4.5 onder d wordt toegepast;
d. het bepaalde in lid 4.2.1 onder h en toestaan dat, in geval van gehele sloop van het woongedeelte inclusief
de deel met een bestaande inhoud van meer dan 2.000 m³, een nieuw woongedeelte wordt gebouwd met
een inhoud van ten hoogste 2.000 m³, mits:
1. het nieuwe woongedeelte wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande karakteristieke hoofdvorm;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de woonsituatie, de
waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. het bepaalde in lid 4.2.1 onder h en toestaan dat de inhoud van een woongedeelte binnen een boerderijpand
wordt vergroot, mits:
1. de inhoud van het woongedeelte ten hoogste de inhoud van het boerderijpand inclusief de deel zal
bedragen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f. het bepaalde in lid 4.2.1 onder h en toestaan dat bedrijfsgebouwen worden gebouwd in de vorm van
serrestallen of naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsgebouwen, mits:
1. het bouwperceel niet is gelegen op gronden gelegen binnen de grenzen van de dubbelbestemming
‘Waarde - Ecologie’;
2. er ten behoeve van de situering van de stal in verband met het bestaande bebouwingsbeeld en een
zorgvuldige landschappelijke inpassing, een erfinrichtingsplan wordt opgesteld;
3. voldaan wordt aan de criteria van de notitie “Serrestallen in Noordoost Twente, maatwerk binnen
heldere grenzen”, zoals opgenomen in bijlage 2 bij de toelichting van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2010'van de gemeente Dinkelland;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke waarden, de
waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
g. het bepaalde in lid 4.2.2 onder a en toestaan dat kuilvoerplaten en naar de aard daarmee gelijk te stellen
platen ten behoeve van opslagdoeleinden tot ten hoogste 50 m buiten het bouwperceel worden gebouwd,
mits:
1. de oppervlakte van een plaat, inclusief op-staande randen, ten hoogste 300 m² zal bedragen;
2. de hoogte van de opstaande randen van een plaat ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
3. tevens de in lid 4.5 onder c genoemde ontheffing wordt toegepast dan wel is verleend;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusitu-atie, de natuurlijke en landschappelijke
waarden, de archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de
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gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gron-den.
4.4

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en naar de aard daarmee gelijk te
stellen activiteiten anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan de in lid 4.1
toegelaten bedrijvigheid en waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische pro-ducten buiten het bouwperceel, met
uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
d. het opslaan van agrarische producten binnen het bouwperceel voorzover het gronden betreft die gelegen
zijn voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van een bedrijfswoning en/of een
bedrijfsgebouw of, indien geen bedrijfswoning aanwezig is, het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw;
e. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen langer dan zes maanden
per jaar;
f. het plaatsen van tunnelkassen, blaastunnels, en naar de aard daarmee gelijk te stellen objecten, anders dan
bedoeld in lid 4.2.1 onder c;
g. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve
van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereikbaarheid van bebouwde percelen en
veldschuren;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische
bedrijfsactiviteiten, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch bouwperceel niet-grondgebonden agrarisch bedrijf”;
i. het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
j. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en
streekeigen producten, dan wel detailhandel vanuit een sierteelt- en/of boomteeltbedrijf, indien de
verkoopvloeroppervlakte groter is dan 10% van de bestaande bedrijfsgebouwen, met een maximum van 100
m²;
k. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan
waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
l. 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;
m. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
n. het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boom-teelt, houtteelt of overige opgaande
teeltvormen, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch uitgesloten boom- en sierteelt”, niet zijnde boom- en sierteelt binnen de bouwpercelen;
o. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt, voorzover:
1. de gronden niet binnen of aansluitend zijn gelegen aan het bouwperceel van het betreffende
boomkwekerijbedrijf met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel sierteelt- en/of
boomkwekerijbedrijf”;
2. de oppervlakte van de gronden ten behoeve van de containerteelt per boomkwekerijbedrijf meer
bedraagt dan 1,50 hectare, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de bestaande
oppervlakte geldt;
p. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende
bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
q. het bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van de uitbreiding van het aantal veeplaatsen op een
agrarisch bedrijf, voordat is aangetoond dat voor het bouwen geen Natuurbeschermingswetvergunning is
vereist, dan wel dat is aangetoond dat voor het bouwen een Natuurbeschermingswetvergunning is verleend;
r. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.
4.4.1 Voorwaardelijke verplichting sloop
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 ter plaatse van de aanduiding
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'specifieke vorm van agrarisch - slooplocatie 1' zonder dat de in Bijlage 4 als te slopen aangeduide
bouwwerken op de locatie Bellinckhofweg 10 geheel zijn gesloopt.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van agrarisch - slooplocatie 1' 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 sloop van de in Bijlage 4 als te slopen aangeduide bouwwerken op de locatie
Bellinckhofweg 10.
4.4.2 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
a. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk gerekend het gebruik van en het in gebruik laten
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van agrarisch - slooplocatie 1' zonder de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform het erfinrichtingsplan in Bijlage 8 teneinde te komen tot een goede
landschappelijke inpassing;
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen de gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van onherroepelijk worden van
het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform de in Bijlage 8 opgenomen erfinrichtingsplannen, teneinde te komen tot een
goede landschappelijke inpassing.
4.5

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van:
a. het bepaalde in lid 4.1 en 4.4 onder a en toestaan dat de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt
gecombineerd met het vergisten van mest en het verhandelen van de daarbij vrijkomende energie, indien er
sprake is van één van de volgende wijzen van mestvergisting:
het bedrijf verwerkt in hoofdzaak eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden
afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden
gebruikt en naar derden afgevoerd;
het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en voegt eigen en/of van derden
afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden
gebruikt,
mits:
1. de gronden zijn voorzien van een bouwperceel;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten behoeve van de (bedrijfseigen) mest- en/of
organische (bij)productvergisting ten hoogste 25.000 m³ zal bedragen.
4. de capaciteit van de vergisting ten hoogste 100 ton per dag bedraagt;
5. de hoogte van een mest- en/of organische (bij)product-vergistingsinstallatie ten hoogste 10,00 m zal
bedragen;
6. er sprake is van een bouwperceel, gelegen aan een weg die berekend is op zwaar verkeer;
7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke
waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 4.1 en 4.4 onder b en k en toestaan dat de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt
gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 2
opgenomen bedrijvigheid, mits:
1. de gronden zijn gelegen binnen de grenzen van een bouwperceel. Bij boerengolf eveneens de
bijbehorende landbouwgronden mogen worden gebruikt;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
3. niet meer dan 500 m² wordt gebruikt ten behoeve van de ondergeschikte tweede tak of de
deeltijdfunctie;
4. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van (zwaar)
verkeer;
5. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen de bestaande
bebouwing wordt ondergebracht;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke
waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de
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gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
c.

het bepaalde in lid 4.4 onder c en toestaan dat gronden en bouwwerken buiten het bouwvlak worden
gebruikt voor het opslaan van mest en/of kuilvoer en naar de aard daarmee gelijk te stellen opslag, mits;
1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid van
woningen, noodzakelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk en natuurlijke
waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de verkeersveiligheid,
de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;

d. het bepaalde in lid 4.4 onder i en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan één
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een
derde (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot (tenzij tevens de ontheffing in lid 4.3 onder d is
toegepast) 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;
e. het bepaalde in lid 4.4 onder p en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen dan wel direct grenzend
aan het bouwperceel dan wel direct grenzend aan een bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg
van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende
bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van
een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt
voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen.

f.

het bepaalde in lid 4.4.2 indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 8,
andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat:
1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 8 opgenomen landschapsmaatregelen
en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke waarden waarvoor de in
Bijlage 8 genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;
2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.

4.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.6.1 Vergunningplichtig
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning, buiten de bouwpercelen, de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel
uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Wet
natuurbescherming of krachtens een op grond van de Wet natuurbescherming vastgestelde verordening;
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b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van ten
hoogste 1,00 hectare;
d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het
educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen, met uitzondering van:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van percelen en veldschuren; en
2. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend op veldschuren ten
behoeve van het gebruik van veldschuren;
h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of
-leidingen.
4.6.2 Uitzonderingen
Het in lid 4.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten hoogste 30 cm
betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. uitgevoerd worden ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform
het in Bijlage 8 opgenomen inrichtingsplan.
4.6.3 Toetsingskader
a. de in lid 4.6.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische
buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden.
b. de in lid 4.6.1 onder e, voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen kunnen voorts slechts
worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet
onevenredig wordt geschaad.
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Artikel 5 Bedrijf - Paardenhouderij
5.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Paardenhouderij’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van gebruiksgerichte paardenhouderijen met
maximaal 86 volwassen paarden van 3 jaar en ouder en maximaal 39 paarden in opfok jonger dan 3 jaar;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning, 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. voorzieningen, zoals tredmolens en/of paardenbakken, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
voorzieningen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2

Bouwregels

5.2.1 Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van de in lid 5.1 onder a en b genoemde gebouwen en overkappingen gelden de volgende
regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van de ter plaatse
gevestigde paardenhouderij 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 bedrijfswoning zullen binnen een bouwvlak worden
gebouwd;
d. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het
verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, de bedrijfswoning op
meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen vóór de voorgevel van een bedrijfswoning
zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de bestaande situering ten opzichte van de
voorgevel van de bedrijfswoning geldt;
e. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die in het volgende
bouwschema zijn gesteld;
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#

-

bij gebouwen of overkappingen, die groter zijn dan:

500 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een landschappelijk inpassingsplan;

2.000 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een erfinrichtingsplan ten behoeve van een goede
landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke kwaliteitsverhouding tot de bestaande bebouwing;

*
tenzij de bestaande maatvoering meer bedraagt, in welk geval de maatvoering van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande maatvoering zal bedragen;
**
de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan
de bouwhoogte van de bedrijfswoning.

f.

Kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning woning worden gebouwd, waarbij de kelders
uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De inhoud van een bedrijfswoning
wordt berekend exclusief de kelderruimte.

5.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 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.
5.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijvigheid anders dan ten behoeve van een
gebruiksgerichte paardenhouderij zoals genoemd in 5.1 onder a;
b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de
bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige
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c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

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;
6. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van manegeactiviteiten met de daarbijbehorende
horecadoeleinden;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden
detailhandel;
het gebruik van opstallen ten behoeve van de stalling van dieren, de aanwezigheid van kuilvoerplaten,
sleufsilo's en mestvoorzieningen ter plaate van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten dierverblijven';
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij met meer
dan 86 volwassen paarden van 3 jaar en ouder;
het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij met meer
dan 39 paarden in opfok van jonger dan 3 jaar.

5.3.1 Voorwaardelijke verplichting
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten
nemen van de bedrijfswoning Frensdorferweg 41 aangeduid met 'woning 2' zoals weergegeven in Bijlage 5, ter
vervanging van de bedrijfswoning Frensdorferweg 37 aangeduid met 'woning 1' zoals weergegeven in Bijlage 5,
binnen de bestemming ‘Bedrijf - Paardenhouderij’ zonder de beëindiging van het gebruik als bedrijfswoning,
aangeduid als 'woning 1', en zonder het verwijderen van essentiële woonvoorzieningen als keukeninrichting en
sanitaire voorzieningen in de bedrijfswoning aangeduid met 'woning 1'.
5.4

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van:
a. het bepaalde in lid 5.1 en 5.3 onder a en toestaan dat de uitoefening van een paardenhouderij wordt
gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 2
opgenomen bedrijvigheid, mits:
1. de gronden zijn gelegen binnen een bestemmingsvlak. Bij boerengolf mogen eveneens de bijbehorende
landbouwgronden worden gebruikt;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
3. niet meer dan 25% van de bestaande bedrijfsgebouwen ten tijde van de verleende ontheffing, met een
maximum van 500 m², wordt gebruikt ten behoeve van de ondergeschikte tweede tak of de
deeltijdfunctie;
4. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van (zwaar)
verkeer;
5. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen de bestaande
bebouwing worden ondergebracht;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke
waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 5.3 onder d en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan één
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een
derde (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van
waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het
aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
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c.

5.5

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
het bepaalde in lid 5.3 onder e en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen
worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and
breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande woongedeelte. Er wordt uitgegaan van een
bestaande entree (deur);
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden.
Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:
a. de bestemming ‘Bedrijf - Paardenhouderij’, behoudens de gronden waar op basis van bijlage 4 geen
bedrijfswoning aanwezig is, wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ en/of ‘Agrarisch - 1’ of ‘Agrarisch 2’, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 en/of artikel 3 of 4 van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 2010', vastgesteld op 18 februari 2010 met indificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de agrarisch aanverwante 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;
b. de bestemming ‘Bedrijf - Paardenhouderij’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf - Voormalig agrarisch’,
ten behoeve van een functieverandering van een bestemmingsvlak, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 16 van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2010', vastgesteld op 18 februari 2010 met indificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de functie van paardenhouderij ter plaatse is beëindigd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aan-grenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalige agrarisch gebruikte gebouwen, die
aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging en die ten min-ste drie jaar ten
behoeve van de paardenhouderij in gebruik zijn geweest;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 6 Bos - Natuur
6.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bos - Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. natuur, bosbouw en houtproductie;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke
waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al dan niet mede
bestemd voor waterberging;
met daaraan ondergeschikt:
d.
e.
f.
g.
h.

het extensief agrarisch medegebruik;
het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
wegen en paden;
openbare nutsvoorzieningen;
terreinen voor evenementen;

met de daarbijbehorende:
i.
6.2

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Bouwregels

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou-wen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de hoogte van overige bouwwerken ten behoeve van vogelobservatie zal ten hoogste 15,00 m bedragen.
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
6.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een
permanent ander ge-bruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen.
6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
6.4.1 Vergunningplicht
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en Wethouders de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
b. het vellen (kappen en rooien) van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en
oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of
-partijen;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
f. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het
educatief medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of
-leidingen.
6.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het in lid 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud betreffen;
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b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. uitgevoerd worden ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform
het in Bijlage 6 opgenomen inrichtingsplan.
6.4.3 Voorwaarden vergunningverlening
a. De in lid 6.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de
archeologische waarden.
b. Voor de in 6.4.1 onder a tot en met c genoemde activiteiten zullen uitsluitend vergunningen worden verleend
als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van bos- en natuurbeheer.
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Artikel 7 Verkeer
7.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(ontsluitings)wegen;
paden;
bruggen, dammen en/of duikers;
sloten, bermen en beplanting;
parkeervoorzieningen;
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden van onverharde wegen en wegen die op de verbeelding niet zijn voorzien van een dwarsprofiel;
met de daarbijbehorende:
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2

Bouwregels

Voor het bouwen van de in lid 7.1. onder g genoemde bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de
geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
7.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van:
a. het bepaalde in lid 7.2 en toestaan dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt
vergroot tot 15,00 m, mits:
1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid, de landschappelijke waarden, de
waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
7.4

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het bestemmingsvlak in afwijking van een
aangegeven dwarsprofiel;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een afleverzuil voor lpg;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de opslag van lpg;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een vulpunt voor lpg.
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Artikel 8 Wonen
8.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten
voor:
1. een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
2. mantelzorg;
met de daarbijbehorende:
b. tuinen, erven en terreinen;
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde.
8.2

Bouwregels

8.2.1 hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens
van toepassing zijn voor functies die na afwijking van de gebruiksregels aan de woonfunctie zijn
toegevoegd;
b. per bestemmingsvlak of, indien aanwezig, per bouwvlak zal ten hoogste één woonhuis met één woning
worden gebouwd;
c. de inhoud van een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m3 bedragen, tenzij de bestaande inhoud van het
hoofdgebouw meer bedraagt dan 750 m3, in welk geval de inhoud van het hoofdgebouw ten hoogste de
bestaande inhoud zal bedragen;
d. een hoofdgebouw zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de situering van het bestaande
hoofdgebouw, dan wel ter plaatse van een bouwvlak in welk geval een hoofdgebouw binnen een bouwvlak
zal worden gebouwd;
e. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ bedragen, tenzij de bestaande
inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw meer bedraagt dan 750 m³, in welk geval de inhoud van
een woning binnen een hoofdgebouw ten hoogste de bestaande inhoud zal bedragen;
f. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
g. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;
i. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen;
j. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder het hoofdgebouw worden gebouwd, waarbij de kelders uitsluitend
inpandig vanuit de woning bereikbaar mogen zijn. De inhoud van een hoofdgebouw wordt berekend exclusief
de kelderruimte.

8.2.2 aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van het
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder
bedraagt, het hoofdgebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd in welk geval geen plaatsingseis
geldt, dan wel de gebouwen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw zijn gebouwd, in welk geval de
bestaande afstand dan wel de bestaande situering ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw
geldt;
b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' vrijstaande
bijgebouwen en overkappingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
c. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen ten hoogste op een afstand van 25,00 m vanuit het
dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand meer bedraagt, in
welk geval de bestaande afstand geldt;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een
hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, 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;
e. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen en de aangebouwde
overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 75% van de oppervlakte van het hoofdgebouw
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bedragen;
f. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
g. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de
bouwhoogte van het hoofdgebouw;
h. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° bedragen;
i. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 60° bedragen.
8.2.3 overige bouwwerken
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de
hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal
bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
8.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeesters en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in lid 8.2.1 onder c en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebouwd in afwijking van de
situering van het bestaande hoofdgebouw en/of bouwvlak, mits:
1. de huidige situering van het hoofdgebouw en/of bouwvlak belemmeringen oplevert voor de omgeving
dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden
bewerkstelligd ten gunste van een goed woon- en leefklimaat, al dan niet vanwege stedenbouwkundige
redenen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie,
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 8.2.1 onder d en toestaan dat, in geval van gehele sloop van het hoofdgebouw met een
bestaande inhoud van meer dan 2.000 m³, een nieuw hoofdgebouw wordt gebouwd met een inhoud van ten
hoogste 2.000 m³, mits:
1. het nieuwe hoofdgebouw wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande karakteristieke hoofdvorm;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de woonsituatie, de
waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
c. het bepaalde in lid 8.2.1 onder d en toestaan dat de inhoud van een woning wordt vergroot, mits:
1. de inhoud van de woning ten hoogste de inhoud van het hoofdgebouw zal bedragen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
d. het bepaalde in lid 8.2.2 onder d en e en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast in relatie tot het verwijderen van een bestaande veldschuur
uit het agrarisch gebied, waarbij de veldschuur wordt verplaatst binnen de grenzen van het
bestemmingsvlak;
2. voor de bestaande veldschuur de wijzigingsbevoegdheid van 3.7. onder i of 4.7. onder g van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 2010', vastgesteld op 18 februari 2010 met indificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402 is toegepast;
3. de oppervlakte van het bijgebouw ten hoogste 50 m² zal bedragen, tenzij de bestaande, te verplaatsen
veldschuur groter is dan 50 m², in welk geval het bijgebouw 50 m² zal bedragen vermeerderd met een
kwart van het aantal m²’s dat de te verplaatsen veldschuur groter is dan 50 m²;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
e. het bepaalde in lid 8.2.2 onder d en e en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 m²,
mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte voor dieren en/of de
opslag van materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van eigen gronden dan wel in situaties
waar al 100 m² aan stalruimte voor dieren en/of de opslag van materieel aanwezig is;
2. er sprake is van eigendom van gronden buiten het erf met een omvang van ten minste 5.000 m²;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
f. het bepaalde in lid 8.2.2 onder h en toestaan dat aan- en uitbouwen tot ten hoogste 30% van de oppervlakte
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van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan
aan de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld.
8.4

Specifieke gebruiksregels

8.4.1 strijdig gebruik van gronden en bouwwerken
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden, anders dan een aan-huis-verbonden
beroep of een caravanstalling;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden
detailhandel;
c. het gebruik van gedeelten van hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij het hoofdgebouw
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 het woonhuis, waarbij één
andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, meer bedraagt
dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt'
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
e. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan in de
vorm van boederijkamers;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijvigheid;
i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met de daarbijbehorende
bouwwerken.
8.4.2 Voorwaardelijke verplichting sloop
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 ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van wonen - slooplocatie 2' zonder de sloop van de in Bijlage 3 als te slopen aangeduide
bouwwerken op de locatie Frensdorferweg 41 Lattrop-Breklenkamp.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van wonen - slooplocatie 2' 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 sloop van de in Bijlage 3 als te slopen aangeduide bouwwerken op de locatie
Frensdorferweg 41 Lattrop-Breklenkamp.

8.4.3 voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
a. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk gerekend het gebruik van en het in gebruik laten
nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen slooplocatie 2' overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform het erfinrichtingsplan in Bijlage 7 teneinde te komen tot een goede
landschappelijke inpassing;
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen de gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van onherroepelijk worden van
het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform de in Bijlage 7 opgenomen erfinrichtingsplannen, teneinde te komen tot een
goede landschappelijke inpassing.

8.5

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 8.4.1 onder e en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer dan één
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een derde
(huishouden van een) persoon;
264

bestemmingsplan Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferweg 37-39-41 en Bellinckhofweg 10

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 8.4.1 onder e en toestaan dat in een hoofdgebouw meer dan één woning mag worden
gebouwd, mits:
1. het aantal woningen ten hoogste twee zal bedragen, in geval de inhoud van het hoofdgebouw ten
minste 1.000 m³ bedraagt;
2. het aantal woningen ten hoogste drie zal bedragen, in geval de inhoud van het hoofdgebouw ten minste
1.500 m³ bedraagt;
3. de bestaande bouwmassa van het hoofdgebouw niet wordt vergroot;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
c. het bepaalde in lid 8.4.1 onder f en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen
worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and
breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een
bestaande entree (deur);
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen aanwezig mogen zijn;
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden;
d. het bepaalde in lid 8.4.1 onder i en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak,
worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met
de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van
een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt
voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen.
e. het bepaalde in lid 8.4.3 indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 7
andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat:
1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 7 opgenomen landschapsmaatregelen
en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke waarden waarvoor de in
Bijlage 7 genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;
2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.
8.6

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

8.6.1 Vergunningplicht
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning bestaande bouwwerken ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van wonen - slooplocatie 2' geheel of gedeeltelijk te slopen;
8.6.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 8.6.1 is niet van toepassing indien:
a. nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar de genoemde beschermde diersoorten (vleermuizen) zoals
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geadviseerd in Bijlage 1, en;
b. de bijbehorende onderzoeksrapportage namens het bevoegd gezag is goedgekeurd door een ter zake
deskundige, en;
c. eventueel uit het nader onderzoek voortvloeiende verplichte vervolgstappen zijn genomen, waaronder wordt
verstaan het treffen van mitigerende maatregelen en het verkrijgen van een ontheffing betreffende de
beschermde diersoorten (vleermuizen), en de effectiviteit van eventuele mitigerende maatregelen is
aangetoond door een ter zake deskundige
8.7

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:
a. de bestemming ‘Wonen’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf - Voormalig agrarisch’, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 16 van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2010', vastgesteld op 18 februari 2010 met indificatienummer
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
3. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
4. de bedrijfsfunctie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalig agrarisch gebruikte gebouwen, die
aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 9 Wonen - Landhuis
9.1

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen - Landhuis’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten voor
een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, of mantelzorg;
met de daarbijbehorende:
b. tuinen, erven en terreinen;
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

9.2

Bouwregels

9.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen - Landhuis' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in
overeenstemming is met het bepaalde in artikel 9.1. Indien tussen bestemmingsvlakken de figuur 'relatie' is
aangegeven worden deze bestemmingsvlakken aangemerkt als één bestemmingsvlak.
9.2.2 Hoofdgebouwen
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens van
toepassing zijn voor functies die na ontheffing van de gebruiksregels aan de agrarische bedrijven zijn
toegevoegd;
b. binnen de bestemming 'Wonen - Landhuis' zal ten hoogste één woonhuis worden gebouwd;
c. de inhoud van een hoofdgebouw, exclusief kelder, zal ten hoogste 1.490 m³ bedragen;
d. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;
g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen;
h. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder het hoofdgebouw worden gebouwd, waarbij de kelders uitsluitend
inpandig vanuit de woning bereikbaar mogen zijn. De inhoud van een hoofdgebouw wordt berekend exclusief
de kelderruimte.
9.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
a. de maximale toegestane oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen is ten hoogste
1.155 m2;
b. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van het
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder
bedraagt, het hoofdgebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen vóór de
voorgevel van het hoofdgebouw zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de bestaande
situering ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw geldt;
c. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen ten hoogste op een afstand van 25,00 m vanuit het
dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;
d. in afwijking van het bepaalde onder b en c mogen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' vrijstaande
bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd;
e. de goothoogte van aan-,uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
f. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de
bouwhoogte van het hoofdgebouw;
g. in afwijking van het gestelde in e en f mag een bijgebouw ter plaatse van de aanduiding 'maximum
goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
h. de dakhelling van een aan-,uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° bedragen;
i. de dakhelling van een aan-,uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 60° bedragen;
j. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder een aan-, uit- of bijgebouw worden gebouwd.
9.2.4 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
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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 het hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal
bedragen;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
9.3

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van:
a. het bepaalde in lid 9.2.3 onder f en g en toestaan dat aan- en uit-bouwen tot ten hoogste 30% van de
oppervlakte van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld.

9.4

Specifieke gebruiksregels

9.4.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van het hoofdgebouw, aan- en uit-bouwen en bijgebouwen bij het hoofdgebouw
voor de uitoefe-ning 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 het woonhuis, waarbij één
andere ar-beidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, meer bedraagt
dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
c. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden
detailhandel;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten;
g. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende
bouwwerken.
9.4.2 voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
a. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk gerekend het gebruik van en het in gebruik laten
nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen bouwlocatie' zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het
erfinrichtingsplan in Bijlage 6 teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen de gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van onherroepelijk worden van
het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform de in Bijlage 6 opgenomen erfinrichtingsplannen, teneinde te komen tot een
goede landschappelijke inpassing.

9.5

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. artikel 9.4.1 onder c en toestaan dat een woonhuis wordt gebruikt door meer dan één huishouden ten
behoeve van inwoning, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een
derde (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van
waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het
aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
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de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
b. artikel 9.4.1 onder d en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden
gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast,
mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een
bestaande entree (deur);
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat
de bedrij-ven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden;
c. artikel 9.4.1 onder g en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak, worden
gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van
een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt
voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen.
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Artikel 10
10.1

Waarde - Landschap

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Landschap’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van waardevolle
landschapselementen.
10.2

Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden
geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, behalve voor zover bestaand, worden gebouwd.
10.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
het verwijderen, vernielen en/of aantasten van waardevolle landschapselementen anders dan ten behoeve
van het normale onderhoud.
10.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:
-

de dubbelbestemming ‘Waarde - Landschap’ deels wordt verwijderd, mits:

1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter realisering van een doorbraak van perceel naar
perceel en die noodzakelijk is voor een goed landbouwkundig gebruik van de gronden, met een maximale
breedte van 10,00 m;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het
waardevolle landschapselement.
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Hoofdstuk 3
Artikel 11

Algemene regels

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 12

Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, tenzij het gronden
betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan;
b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen,
anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en
werken en werkzaamheden;
d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, festiviteiten,
manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel, indien die activiteiten een
aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;
e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. 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.

272

bestemmingsplan Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferweg 37-39-41 en Bellinckhofweg 10

Artikel 13

Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlakte- en
inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;
b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een voorgevel wordt
gebouwd op de wijze van:
1. linten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen.
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Artikel 14

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 15
15.1

Overige regels

Regels parkeren

15.1.1 Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik
Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of voor
het gebruik van en gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein geldt de regel dat
de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet plaatsvinden dat er
voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt gerealiseerd.
15.1.2 Gemeentelijk parkeerbeleid
Voor lid 15.1.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
15.1.3 Afmetingen parkeerplaatsen
De in lid 15.1.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
15.1.4 Afwijken
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in lid 15.1.1 . Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 15.1.2, in
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;
b. de afmetingen in lid 15.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.
15.1.5 Voorwaarden afwijken
De in lid 15.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
de openbare ruimte;
het woon- en leefklimaat;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
15.1.6 Specifieke gebruiksregel
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4
Artikel 16

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

16.1 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 16.1 sub a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 16.1 sub a met maximaal
10%.
c. 16.1 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.
16.2 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 16.2 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 16.2 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. 16.2 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 17

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Buitengebied, Peddemorsweg 6-8,
Frensdorferweg 37-39-41 en Bellinckhofweg 10.
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Bijlage 1
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Natuurwaardenonderzoek
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SAMENVATTING
Er zijn plannen voor de bouw van twee woningen op een erf aan de Frensdorferweg 37-41 te Lattrop en de
bouw van twee bijgebouwen op een erf aan de Peddemorsweg 6-8 te Saasveld. Ter compensatie voor de
nieuw op te richten woningen en bijgebouwen wordt overtollige bebouwing aan de Frensdorferweg 37-41
gesloopt en wordt een stal op een erf aan de Bellinckhofweg 10 te Weerselo gesloopt. Omdat overtreding
van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden,
is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het
kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland in beeld te brengen. In
voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Het plangebied is op 16 november 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde
planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en
het Natuurnetwerk Nederland.
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Er vinden geen ontwikkelingen plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de ligging buiten het
Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan de regels t.b.v. de
bescherming van het NNN, zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Met uitzondering
van het aspect stikstof, kan een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied met
zekerheid uitgesloten worden. Indien een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, niet op
voorhand volledig uitgesloten kan worden, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De noodzaak
van een dergelijk onderzoek, kan op basis de beschikbare kennis niet beoordeeld worden.
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
• Deelgebied Peddemorsweg & Bellinckhofweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde
dieren. Beschermde dieren benutten de deelgebieden uitsluitend als foerageergebied. Als gevolg van de
voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd dier of rust- of voortplantingsplaats van een bescherm dier,
negatief beïnvloed. Het aantasten van het foerageergebied van beschermde dieren, leidt niet tot wettelijke
consequenties.
Deelgebied Frensdorferweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats, bezetten beschermde grondgebonden
zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats en bezetten vleermuizen er een verblijfplaats.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en
amfibieën gedood en wordt mogelijk een rust- en voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden
zoogdier en een winterrustplaats van een amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde
grondgebonden zoogdiersoorten en amfibieën, die een (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het
3

plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘vangen’ en `beschadigen/vernielen van
(winter)rust- en voortplantingsplaats’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde
grondgebonden zoogdieren of amfibieën. Om te voorkomen dat beschermde grondgebonden zoogdieren of
amfibieën gedood worden, dienen ze verjaagd of weggevangen te worden.
Vleermuizen mogen niet zonder ontheffing verstoord worden en verblijfplaatsen mogen niet zonder
ontheffing verstoord, beschadigd of vernield worden. Om de functie van de te slopen bebouwing voor
vleermuizen vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Dergelijk onderzoek
loopt van half mei tot eind september.

Wettelijke consequenties samengevat:
Frensdorferweg:
• Geen beschermde dieren doden (wegjagen of wegvangen);
• Gebouwen slopen buiten de voortplantingsperiode;
• Nader onderzoek uitvoeren naar de functie van de bebouwing voor vleermuizen;
Peddemorsweg & Bellinckhofweg:
• Geen;
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING
Er zijn plannen voor de bouw van twee woningen op een erf aan de Frensdorferweg 37-41 te Lattrop en de
bouw van twee bijgebouwen op een erf aan de Peddemorsweg 6-8 te Saasveld. Ter compensatie voor de
nieuw op te richten woningen en bijgebouwen wordt overtollige bebouwing aan de Frensdorferweg 37-41
gesloopt en wordt een stal op een erf aan de Bellinckhofweg 10 te Weerselo gesloopt. Omdat overtreding
van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden,
is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het
kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 en Gelders Natuurnetwerk in beeld te brengen. In
voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland).

Doel van deze rapportage:
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan)
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.
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HOOFDSTUK 2

HET PLANGEBIED

2.1 Situering
Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden. Te weten Frensdorferweg 37-41 te Lattrop-Breklenkamp,
Peddemorsweg 6-8 te Saasveld en Bellinckhofweg 10 te Weerselo. Alle drie deelgebieden liggen in het
buitengebied.
2.2 Beschrijving van het plangebied
Frensdorferweg 37-41 te Lattrop-Breklenkamp
Het plangebied vormt een deel van een agrarisch erf waar de agrarische bedrijfsactiviteiten reeds enige tijd
geleden gestaakt zijn. Sindsdien staan de gebouwen grotendeels leeg. In het plangebied was een
varkenshouderij gevestigd. Het plangebied bestaat uit bebouwing, mestzak, erfverharding en (ruig) grasland.
Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.

Luchtfoto van het het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.

Peddemorsweg 6-8 te Saasveld
Het plangebied vormt een deel van een woonerf en bestaat volledig uit grasland met een soortenarme
vegetatie van raaigras. Het merendeel van het grasland wordt beheerd als grasweide en wordt jaarlijks
gemaaid waarbij het maaisel wordt opgeraapt. Een klein deel bestaat uit gazon en wordt frequent gemaaid.
Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.
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Luchtfoto van het het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.

Bellinckhofweg 10 te Weerselo
Het plangebied vormt een deel van een agrarisch erf en een deel van een perceel agrarisch cultuurland. Het
bestaat grotendeels uit bebouwing welke grotendeels gesloopt was tijdens het veldbezoek. Het overige deel
van het plangebied bestaat uit agrarisch cultuurland met een soortenarme grazige vegetatie van raaigras. Op
onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.

Luchtfoto van het het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.
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HOOFDSTUK 3

VOORGENOMEN ACTIVITEITEN

3.1 Algemeen
Frensdorferweg 37-41
Het voornemen is alle bebouwing in het plangebied te slopen en vervolgens twee vrijstaande woningen en
twee bijgebouwen op te richten. Het nieuwe erf wordt nadien landschappelijk ingericht middels de aanplant
van solitaire bomen, struweel en een gemengde houtsingel. Het plangebied wordt nadien ingericht als
agrarisch cultuurland. Op onderstaande plattegrond wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.

Plattegrond van het wenselijke eindbeeld.

Peddemorsweg 6-8 Saasveld
Het voornemen is twee bijgebouwen op te richten en erfverharding aan te leggen. Ten oosten van het
oostelijke bijgebouw wordt bos aangelegd. Op onderstaande plattegrond wordt het wenselijke eindbeeld
weergegeven.

8

Plattegrond van het wenselijke eindbeeld.

Bellinckhofweg
Alle bebouwing in het plangebied wordt gesloopt en als cultuurland of erf ingericht. Ten westen en zuiden
van de te slopen stal wordt een houtsingel aangelegd. Op onderstaande plattegrond wordt het wenselijke
eindbeeld weergegeven.

Plattegrond van het wenselijke eindbeeld.

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
Frensdorferweg:
• Slopen bebouwing;
• verwijderen erfverharding;
• Bouwen woningen;
• Aanleggen erfverharding;
• Bewonen woningen;
• Aanleggen erfbeplanting.
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Peddemorsweg
• Kappen bomen (2 stuks);
• Bouwen gebouwen;
• Aanleggen erfverharding;
• Aanleggen erfbeplanting.
Bellinckhofweg :
• Slopen bebouwing;
• verwijderen erfverharding;
• Aanleggen erfbeplanting.

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de
werkzaamheden;
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het plangebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een negatief
effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het plangebied. Dit noemen we de
invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang van de tijdelijke
en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een beschermde soort
verschilt per soort en/of soortgroep.
In deze studie wordt gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en
bouwwerkzaamheden en het gebruik van de gebouwen. Tijdens de bouw wordt geen bronbemaling
toegepast. Een negatief effect op beschermde soorten (in aquatische milieus) buiten het plangebied is
derhalve niet aan de orde.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
Er is sprake van sloop- en bouwwerkzaamheden. Dergelijke werkzaamheden gaan gepaard met geluid, stof
en de inzet van personeel. Geluid, stof en mensen zullen mogelijk waarneembaar zijn buiten het plangebied,
maar deze effecten zijn vrij beperkt en tijdelijk. De invloedsfeer is lokaal.
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is gelijk aan het plangebied.
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HOOFDSTUK 4

TOETSINGSKADERS

4.1 Algemeen
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv.
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet
natuurbescherming.
4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.):
• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;
• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.);
• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;
• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen
of te rapen;
• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid
te beschadigen of te vernielen;
• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
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•

onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of
te vernielen.

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd.
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen
ontheffing nodig.

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel
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HOOFDSTUK 5

GEBIEDSBESCHERMING

5.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000gebied en het Natuurnetwerk Nederland.
5.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee,
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen
die in het gebied aanwezig zijn.
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een
betere manier kunnen worden bereikt.
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Geen van de deelgebieden behoren tot het Natuurnetwerk Nederland.
Beschermingsregime
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking. Toetsing van het
voornemen aan de beleidsregels, zoals opgenomen Omgevingsverordening Overijssel is niet aan de orde.
Toetsing aan provinciaal beleid
n.v.t.

5.3 Natura 2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160
gebieden.
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Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze
gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:
• de leefgebieden van vogels;
• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming).
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden
bereikt.
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Geen van de deelgebieden ligt binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Deelgebied
Frensdorferweg ligt op minimaal 1,08 kilometer afstand van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied,
deelgebied Peddemorsweg op 6,3 km en deelgebied Bellinckhofweg ligt op minimaal 4,6 kilometer afstand
van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied.

Effectbeoordeling
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten
Geen van de deelgebieden is zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Van verstorende effecten, zoals geluid,
licht en optische verstoring is derhalve geen sprake. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet
tot een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het
opstellen van een effectbeoordeling of passende beoordeling, wordt niet noodzakelijk geacht.
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase)
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten
op Natura 2000-gebied.
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)
In deelgebied Frensdorferweg is sprake van functiewijziging van agrarisch naar wonen. Dit leidt tot een sterke
reductie van stikstofemissie. Dit geldt ook voor deelgebied Bellinckhofweg, waar op het erf een reductie van
emissie van stikstof plaats vindt. Omdat de gebruiksfunctie van de bijgebouwen in deelgebied Peddemorsweg
niet bekend is, kan niet beoordeeld worden of sprake is van toename van stikstofdepositie. Een
stikstofberekening kan antwoord geven op de vraag of sprake is van toename van stikstofdepositie in Natura
2000-gebied.
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5.5 Slotconclusie
Er vinden geen ontwikkelingen plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de ligging buiten het
Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan de regels t.b.v. de
bescherming van het NNN, zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Met uitzondering
van het aspect stikstof, kan een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied met
zekerheid uitgesloten worden. Indien een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, niet op
voorhand volledig uitgesloten kan worden, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De noodzaak
van een dergelijk onderzoek, kan op basis de beschikbare kennis niet beoordeeld worden.
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HOOFDSTUK 6

SOORTENBESCHERMING

6.1 Verwachting en bureauonderzoek
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen bruikbare veldbiologische gegevens naar voren
gekomen voor deze studie, anders dan algemene waarnemingen van beschermde diersoorten in en rond de
deelgebieden. Omdat er geen bruikbare gegevens uit de raadpleging van de NDFF naar voren zijn gekomen,
worden deze gegevens niet opgenomen in deze rapportage. Het selecteren, bewerken en presenteren van
niet relevante waarnemingen is tijdrovend en draagt niet bij aan de onderbouwing van de conclusies.
Het plangebied bestaat uit bebouwing, beplanting, gazon, weide, erfverharding en poel. De inrichting en het
gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar
wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op
de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van
sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:
• vogels;
• vleermuizen;
• grondgebonden zoogdieren;
• amfibieën;
Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen,
libellen, vissen, dagvlinders, nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren,
reptielen en voor planten.

6.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 16 november 2021 tijdens de
daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.
Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.Leemreise. Hij is een ervaren ecoloog met ruim 30 jaar ervaring als
veldbioloog en voert jaarlijks tientallen quickscan onderzoeken uit. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar
vogels (verspreidingsonderzoek, ringonderzoek, o.a. soortonderzoek steenuil), vleermuizen
(verspreidingsonderzoek en monitoring NEM-VT), reptielen (verspreidingsonderzoek) en kleine zoogdieren
(verspreidingsonderzoek m.b.v. inloopvallen) en voldoende kundig voor onderzoek naar overige beschermde
dier- en plantensoorten.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• veldbezoek door ervaren ecoloog;
• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
• NDFF.
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
• Atlas van de zoogdieren van Nederland;
• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora.
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Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. Vogels vertonen geen
territoriumindicerend gedrag en hebben doorgaans geen bezet nest meer in deze tijd van het jaar.
Zomergasten zijn inmiddels vertrokken naar de overwinteringsgebieden.
In het plangebied is gekeken en geluisterd naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van
nesten in het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren
(roofvogels), eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels
en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.
Grondgebonden zoogdieren
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar
voortplantingslocaties. Nog maar weinig grondgebonden diersoorten hebben zogende jongen in deze tijd van
het jaar. Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten
de voortplantingsperiode.
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.
Vleermuizen
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen
bezetten de winterverblijfplaats in deze tijd van het jaar. Dat kan zijn in de buurt van de zomerverblijfplaats,
maar ook op ruime afstand van het plangebied.
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen.
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.
Amfibieën
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar voortplantingswateren.
Amfibieën hebben de voortplantingswateren verlaten en zitten overdag weggekropen in holen en gaten in
de grond, of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde
eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van amfibieënsoorten.

6.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd per deelgebied. Alleen soorten
die in het onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of
soorten waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt,
worden in deze paragraaf besproken.
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6.3.1 Deelgebied Frensdorferweg
Vogels
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen
nestelen in de toegankelijke gebouwen. Mogelijk nestelen soorten als merel, boomkruiper, houtduif,
holenduif, kauw, koolmees, pimpelmees en winterkoning in het plangebied. Er is een oud nest van merels en
kauwen gevonden in de gebouwen.

Foto rechts: kauwennest onder de golfplaten. Foto rechts; oud merelnest.

Er zijn in het plangebied geen oude nesten van huiszwaluwen of boerenzwaluwen aangetroffen en er zijn in
het plangebied geen huismussen waargenomen. De bebouwing wordt ook niet als potentiële nestplaats van
huismussen beschouwd. Ook zijn geen aanwijzingen gevonden dat uilen er een vaste rust- of nestplaats
bezetten. Een vaste rust- of nestplaats van uilen is doorgaans eenvoudig vast te stellen aan de hand van
braakballen, schijtsporen en ruiveren in gebouwen.
Door het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest
beschadigd en/of vernield. Als gevolg van het vernielen van een bezet vogelnest worden mogelijk eieren
beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt
de betekenis van het plangebied als foerageergebied van vogels niet af.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Slopen bebouwing tijdens de voortplantingsperiode;
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, egel, haas, vos en steenmarter. Voorgenoemde
soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten bosmuizen en
huisspitsmuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een vaste rust- en
voortplantingsplaats bezetten in holen in de grond en in/onder opgeslagen spullen, rommel en
(bouw)materialen. Een potentiële verblijfplaats van egel of steenmarter is niet waargenomen in het
plangebied.
Als gevolg van het verwijderen van opgeslagen spullen, rommel en (bouw)materialen en het uitvoeren van
grondverzet, wordt mogelijk een bosmuis of huisspitsmuis gedood en een vaste rust- en/of
voortplantingsplaats van voorgenoemde soorten beschadigd of vernield.
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen, rommel en (bouw)materialen;
- Uitvoeren grondverzet.
Vleermuizen
• Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. Sommige gebouwen beschikken
over gemetselde buitengevels met (geïsoleerde) luchtspouw, maar er zijn in de buitengevels geen potentiële
invliegopeningen waargenomen, zoals open stootvoegen. Gelet op de bouwstijl en gebruikte materialen, kan
de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen, op basis van het uitgevoerde onderzoek niet op
voorhand uit te sluiten. Sommige gebouwen zijn toegankelijk voor vleermuizen, maar er zijn geen
aanwijzingen gevonden dat vleermuizen de binnenzijde van een gebouw benutten als rustplaats.
Rustplaatsen in gebouwen zijn doorgaans makkelijk te vinden vanwege uitwerpselen en prooiresten op de
grond onder de hangplek. Mogelijk bezetten vleermuizen wel een verblijfplaats elders in de gebouwen.
Ervaring (eigen ervaring auteur) met onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in oude
(varkens)stallen leert dat vleermuizen doorgaans geen kraamkolonie in dergelijke gebouwen bezetten. Een
zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis of
laatvlieger en/of een paarverblijfplaats van gewone of ruige dwergvleermuis kan bij dergelijke gebouwen
nooit 100% uitgesloten worden.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een vleermuis verstoord of gedood en
wordt mogelijk een vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Slopen bebouwing (hele jaar);
• Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten
rond de bebouwing en rond de randen en kronen van beplanting net buiten het plangebied. Gelet op de
geringe oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen
beschouwd.
Als gevolg van voorgenomen ontwikkeling wordt het foerageergebied van vleermuizen niet negatief
beïnvloed.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
• Vliegroute
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij
gevels van woningen.
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Amfibieën
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als kleine watersalamander, bastaardkikker, bruine kikker en
gewone pad benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze een
(winter)rustplaats. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder
rommel, (bouw)materialen, opgeslagen spullen en (groen)afval. Voortplantingsbiotoop ontbreekt in het
plangebied.
Door het verwijderen van opgeslagen spullen, rommel en (groen)afval, kunnen amfibieën gedood worden en
wordt mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van voorgenomen ontwikkeling
wordt het foerageergebied van amfibieën niet negatief beïnvloed.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen, rommel en (bouw)materialen;
- Uitvoeren grondverzet (verwijderen strooisel);
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

6.3.2 Deelgebied Peddemorsweg
Het deelgebied wordt vermoedelijk benut als foerageergebied door vogels en grondgebonden zoogdieren.
Vermoedelijk vliegen vleermuizen over het plangebied, terwijl ze foerageren rond de randen en kronen van
de bomen in en naast het plangebied.
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling worden twee bomen gerooid. Er zijn in deze bomen geen
vogelnesten aangetroffen of potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen of boom- en steenmarters.
Mogelijk benutten vinken of appelvinken de beplanting als nestplaats.
Als gevolg van het kappen van de boom tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet
vogelnest beschadigd en vernield en worden mogelijk eieren beschadigd/vernield of jonge vogels gedood.
Omdat vervangende beplanting wordt aangelegd, is er geen sprake van aantasting van de functie van het
plangebied als foerageergebied voor vogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen.
6.3.3 Deelgebied Bellinckhofweg
Het deelgebied wordt vermoedelijk benut als foerageergebied door vogels en grondgebonden zoogdieren.
Beschermde dieren bezetten geen verblijfplaats in het plangebied.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden eventuele vogelnesten of verblijfplaatsen van
grondgebonden zoogdieren, amfibieën of vleermuizen buiten het plangebied, niet negatief beïnvloed.

6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep (alle drie deelgebieden)
Vogels
Als gevolg van het slopen van bebouwing en het vellen van beplanting tijdens de
voortplantingsperiode wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied
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nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het
beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de
verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd
belang wordt beschouwd.
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen
activiteiten uit te voeren is augustus-februari.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode;
- Beplanting vellen buiten de voortplantingsperiode of broedvogelscan uitvoeren;
Vleermuizen
• Verblijfplaatsen
Door het slopen van bebouwing in deelgebied Frensdorferweg, wordt mogelijk een vleermuis verstoord en
een verblijfplaats verstoord, beschadigd en vernield. Om de functie van de bebouwing voor vleermuizen vast
te kunnen stellen dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Daarbij wordt gekeken naar de
aanwezige soorten, aantallen, type verblijfplaats en de functie(s) van de verblijfplaats. Geadviseerd wordt dit
onderzoek uit te voeren, conform vastgesteld onderzoeksprotocol voor vleermuizen (vleermuisprotocol).
Na afloop van het aanvullend onderzoek kan bepaald worden of sprake is van overtreding van een
verbodsbepaling. Indien vleermuizen een verblijfplaats bezetten in de te slopen bebouwing, dient een
ontheffing verkregen te worden.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Nader onderzoek uitvoeren naar de functie van gebouwen voor vleermuizen in deelgebied
Frensdorferweg.
• Essentieel foerageergebied
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, neemt de kwaliteit van het foerageergebied van vleermuizen
niet af.
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen.
• Essentiële Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van
vleermuizen.
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

1

Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een
vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.
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Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen.
Grondgebonden zoogdieren
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of
voortplantingsplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste
rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling
‘vangen’ en `beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde
grondgebonden zoogdieren geldt geen vrijstelling.
Mits geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet
tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden,
dienen beschermde dieren verjaagd of weggevangen te worden, dient een ontheffing van de
verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde
en toepasbare gedragscode.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden.
Amfibieën
Mogelijk wordt een beschermd amfibie gedood en wordt een (winter)rust- en voortplantingsplaats
beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën die een (winter)rustplaats in het plangebied bezetten,
geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘vangen’ en `beschadigen/vernielen van vaste rust- en
voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde amfibieën geldt geen vrijstelling. Om te voorkomen
dat beschermde amfibieën (opzettelijk) gedood worden, dienen ze verjaagd of weggevangen te worden en
elders weer losgelaten te worden.
Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden en geen eieren opzettelijk beschadigd worden, leiden de
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat
beschermde dieren gedood worden, dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te
worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en toepasbare gedragscode. Er hoeft geen
nader onderzoek uitgevoerd te worden.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden.
Overige soorten
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten.
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Functie

Beschermde
soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen
(Wet natuurbescherming)

Aandachtspunt

Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren

Foerageergebied

Diverse soorten

Geen

Vaste rust- en
voortplantingsplaats
Doden van dieren

Diverse soorten

Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Art. 3.10 lid 1a

Vogels
Vogels

Foerageergebied
Bezette nesten (niet
jaarrond beschermd)

Diverse soorten
Niet van
toepassing

Niet van toepassing;
Art. 3.1 lid 2

Vogels

Jaarrond beschermde
nest- en rustplaats
Doden van dieren

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Diverse soorten

Art. 3.1 lid 1

Mogelijk diverse
soorten
Diverse soorten

Art. 3.5 lid 4

Vleermuizen

Rust- of
voortplantingsplaats
Foerageergebied

Vleermuizen
Vleermuizen

Vliegroute
Doden van dieren

Amfibieën

Foerageergebied

Niet aanwezig
Mogelijk diverse
soorten
Diverse soorten

Amfibieën

(winter)rustplaats

Diverse soorten

Amfibieën
Amfibieën

Voortplantingsplaats
Doden van dieren

Niet aanwezig
Diverse soorten

Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing
Art. 3.10 lid 1a

Overige soorten

Dieren en overige
functies

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Vogels

Vleermuizen

Diverse soorten

Niet van toepassing; er wordt
geen essentieel foerageergebied
aangetast
Niet van toepassing
Art. 3.5 lid 1

Geen
Geen dieren doden;
werken volgens
Gedragscode of
ontheffing aanvragen
Geen
Geen bezette nesten
negatief beïnvloeden of
ontheffing aanvragen
Geen
Geen bezette nesten
negatief beïnvloeden of
ontheffing aanvragen
Nader onderzoek
verplicht
Geen

Geen
Nader onderzoek
verplicht
Geen
Geen
Geen
Geen dieren doden;
werken volgens
Gedragscode of
ontheffing aanvragen
Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.
Soortgroep

Grondgebonden
zoogdieren
Vogels

Vleermuizen
Amfibieën

Vaste rust- Voortplanplaats
tingsplaats

Vliegroute
Essentieel
(vleermuizen) foerageergebied

Wettelijke
consequenties

Nader
onderzoek
vereist

Ja

Ja

n.v.t.

Nee

Mogelijk

Nee

Nee

Ja

n.v.t.

Nee

Nee

Nee

Mogelijk
Nee

Nee
n.v.t.

Nee
Nee

Ja
Mogelijk

Ja
Nee

Mogelijk
Ja

Ontheffing
vereist
Nee, tenzij dieren
gedood worden
Ja, indien vogels
gedood worden
en bezette nesten
negatief beïnvloed
worden
Mogelijk
Nee, tenzij dieren
gedood worden

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.

6.5 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.
6.6 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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HOOFDSTUK 7

CONCLUSIES
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepaling het
opzettelijk ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en
voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten
geldt geen vrijstelling van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan
soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare,
gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied
aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd,
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.
Er vinden geen ontwikkelingen plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de ligging buiten het
Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan de regels t.b.v. de
bescherming van het NNN, zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Met uitzondering
van het aspect stikstof, kan een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied met
zekerheid uitgesloten worden. Indien een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, niet op
voorhand volledig uitgesloten kan worden, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De noodzaak
van een dergelijk onderzoek, kan op basis de beschikbare kennis niet beoordeeld worden.
Deelgebied Peddemorsweg & Bellinckhofweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde
dieren. Beschermde dieren benutten de deelgebieden uitsluitend als foerageergebied. Als gevolg van de
voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd dier of rust- of voortplantingsplaats van een bescherm dier,
negatief beïnvloed. Het aantasten van het foerageergebied van beschermde dieren, leidt niet tot wettelijke
consequenties.
Deelgebied Frensdorferweg
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats, bezetten beschermde grondgebonden
zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats en bezetten vleermuizen er een verblijfplaats.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en
amfibieën gedood en wordt mogelijk een rust- en voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden
zoogdier en een winterrustplaats van een amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde
grondgebonden zoogdiersoorten en amfibieën, die een (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘vangen’ en `beschadigen/vernielen van
(winter)rust- en voortplantingsplaats’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde
grondgebonden zoogdieren of amfibieën. Om te voorkomen dat beschermde grondgebonden zoogdieren of
amfibieën gedood worden, dienen ze verjaagd of weggevangen te worden.
Vleermuizen mogen niet zonder ontheffing verstoord worden en verblijfplaatsen mogen niet zonder
ontheffing verstoord, beschadigd of vernield worden. Om de functie van de te slopen bebouwing voor
24

vleermuizen vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Dergelijk onderzoek
loopt van half mei tot eind september.
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming
Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheﬃng
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige
Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheﬀing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn
voldaan:
-

-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende
oplossing voor de handeling mogelijk is.
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een
gedragscode.
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht
op de bescherming van individuen van soorten.
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheﬃng verleend kan
worden, wordt afgewogen tegen het eﬀect van de ingreep op het populatieniveau van de soort.
Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.
Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheﬃng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.
27

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

28

Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan om van de onderstaande
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk doden van onderstaande soorten is niet
toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
-

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.

#
#

#

#
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.

#

Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.
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Bijlage 3. Fotobijlage
Deelgebied Frensdorferweg
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Deelgebied Peddemorsweg
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Deelgebied Bellinckhofweg
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.verspreidingsatlas.nl
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)
https://calculator.aerius.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
https://pdokviewer.pdok.nl/
https://www.ndff.nl/
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Bijlage 2
Specifieke toetsingscriteria
ondergeschikte tweede tak of
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318

bestemmingsplan Buitengebied, Peddemorsweg 6-8, Frensdorferweg 37-39-41 en Bellinckhofweg 10

1234543643

8962446 6243644369 45 6
36 44 346466
34646

 !"#$"%&'()*$+)!,!-+. 2',""'&)# 01%'!"(/*"#3/" 341)-(3+)*!3
)!,-"!),!!/'),! 01%'!
)*/3$0505,#""'-"!0",")/%& 01%'!
,'(0)!0!"$)*#,-)!,52'#",!)',""!#
,'/%&"(), 01%')56'")(&"!0()/)!$ '
#"'#,()*5
6 01%'!#'!!("')&$$!#'&'("!.
0()*,$)056$0)*7/-( -("'-0$.
+)!,!-+)!,#",#"8)#""(9::#;$0".
,!3+""$)!!!0- -( -("''!$.
&--"!00'")(&"!0(#"8)#""(9:#;#",$.
0",!56"%')-)')'!0)!!$)!!!0$/'""!0
,$1+! (""'/'-)!0!5
<(&1)4!
=4)*!1)'/(1)'!0(&1)4!>+""#!)'!8'"
,-!')(0/%&11)/$0(0?',/'""!30)71!%.
')!!'!$&--"!&'",")/%&$0)*7+""$)*
&'(&1)/+0', (""'/'3+""$)*'-!/ /(",)/
',/'""!-#0$0)*-!$)!!!!/'""(
-"!@#5A)*,'#-"!,-"!0()!,#'!
0(&1)4! !$0)*-!')!+0!,-/.
'),03#0"'&'0"!4"(71!%')!!-#0
$0)*-!!0-/""!'!0+)!,!)'
""!-""0$"")/)!&'$1)'!,$)05
6 -("'-"!!(&1)/#",#"8)#""(B::
#;$0",!5C"!!&'(&1)/$0(0)/-
0 /(",-#0$0)*-!)!00)%'!"$)*.
&)0>/'""(@#?!$)*-+)!,-"!0",")/%&
01%'!#",0 -("'#"8)#""(9::#B$.
0",!56(1)#'0)!'+""#,()*$)!!!$.
/'""!0,$1+!,"()/0'+0!5
D,71!%')
2'#',""!#0-/'),)!,-"!!()!/%&"(),
#""'/%&" ()* 4,71!%')3$)*-$(0 '! $.
&--"!/%)"()/"')3'&" )3,&"!0)%" '!3!
0,()*5A)*! 4,71!%') #'/ " 4)*! -"!
!0)%'("')'1//!&'",")/%&$0)*7!0
/%)"(!E7/%)""(.#0)/%& -"!,-"! /!!3
)! 0)F 4)! 0"'0 $+!/$&1(4""# 4)*! $)*0
",")/%&$0)*7/"%')-)')'!5
G,")/%& (!$0)*-),&)03 ,$1)/,)%&' =#'!("')4)*!#'&'$)*$&!0",".
""0!&10)*!!"!0",")/%&""!-. )/%&$0)*75=#",#"8)#""(B:H -"!&'$1+ .
+"!'$0)*-),&)0
%(+0! ,$1)''! $&- -"! 0 !0,.
/%&)' '" 70(')*071!%')56 $0)*-),&)0 0)!'
!0,$"%&''+0!)!0$/'""!0,$1+!5
&11-"!7)'/!!"!I/3!0""#-. 6$0)*7/-( -("''!$&--"!0-.
,()*$"()!/%&"(),%"') 01%'!
&11"%')-)')'!#",#"8)#""(B::#;$0",!56
 /(",-"!07)'/!3"!I/3!0""#-,()*.
$"()!/%&"(),%"') 01%'!#",!)'$1)'!
,$1+! (""'/-)!0!5
<)!0$0)*
A)*04"%')-)')'!#'/ "4)*!-"!&'&10!
-"!-/%&)((!0/'!0)!>)!&#/!1)'.
&#/?"!0/0"!-0 01%')5=0)!',(.
,!&)0-$4)%&'),)!,'+0!,$0!5

013456789678 5 1671 5 34484  
 9844  675 86 1 

784514179  1775 749  77 "  1775 718 15 1487 9844 
45  1 48517  787 5 6  3453 8678 1754  945
5 67 17597875 717875 1797 1673895 5181 17!9 1 148  
7178  !1 1 17 
4 #$$3%013455 9454 5 1 678 
5 6 4489  

&9454 4144 9468'9 8 
( 83 87 9454 784514179 1 68 
544 3 9457 1 487 !83 8 867
8 5 7 " 9454 4144 9468'9 8 
3455 5181 1 148 944 4 #$$
3%" 945794 8 5 9844  1 7
5 5 744   1544  5" 945
3 844897 7   9844 5 6 
 86 1 " 94579788 5 9844 678 
5 6 

)1 9433 487
( 83 8544 3 9844 *13475 +4514179 
 17!9 675*7 7  879875754  
51 9433 487368 79 1 
 4 779345  9844 9661 86 
1 5 98   !   16 1
+, 7  51 9433 487778 7 8
7 85 63 8 4417 * 17!9+ 75 4 
345 51 9433 487783 14 #3
4!984 4 485 61 5 9786 1013 8
914 74  5  3 8 175 5 6 

- 1 1743 19
" 43 191 7 9844 173 451417
9  17!95 6  15 148775 
5 7  8 9844  93 4 5 6 
 8 81!! 1!01185 1675 34484 
 9844  81  48 43 195 43 7
1783 14 ..  81  97 - 1 17
43 197788 5 9844 7 961 ( 844 84
 1 1743 19 14458 13 /3773448 
-75 678 1754 7 7 414817987  
7 14 1 9844 3 8..  1 
1743 17 7   148788 17 791
8 "  1484   1 1743 13458 
5980$3% 145 " 5 43 7  14
84   1 1743 19 16 1 3458 
598#$$3% 145 , 43 1935 5 
 6  1 44 5 148" 43 193 
8  17!9348755 /78 11.. 4   
 194  8 1 1 ( 841 1 3 8
75 1!44897 


- 4 14!498
" 579167383 87  17!9 75! 
4413 1 44 !6786  15 148
1 44175 167185 34484   
9844  81 0135 34/734443 195 14
79 11 134/7344# 19 44177
43 195 6  35 1 44 
5 148

1 9 17
" 9  173 87   9844  675
5 9875 1 

4616754




0134567566789 67611 674167 75665
6861461461667864667666
67613 53 3 3861567

6786466768461675467676441!6
77567"369 !47617576548 7!6"46
84961664761568164167#6849
616634644676 16615665676 76
!5!7$6846167543467 196 767 
9916 16741675646 " 34566146
 7667 684616754569167686 66
146776 1786 6568667763 5
41679 5646677656 76!567 9916
 167$65636678675767 991 167
41667! 16156465667 767
966867576511%168461675476
67  7686146465


&&&

Bijlage 3
Sloopopgave
Frensdorferweg
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Sloopopgave Frensdorferweg 41 Lattrop-Breklenkamp

Te slopen gebouwen t.b.v. de SvS/RvR regeling

Bijlage 4
Sloopopgave
Bellinckhofweg
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Sloopopgave Bellinckhofweg 10 Weerselo

Te slopen gebouw t.b.v. de SvS regeling

Bijlage 5
Verplaatsing tweede
bedrijfswoning
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Verplaatsen tweede bedrijfswoning
paardenhouderij Frensdorferweg 37-39
De locatie tweede bedrijfswoning
paardenhouderij gaat van de locatie rood
omcirkeld ‘woning 1’ verplaatsen naar locatie
blauw omcirkeld ‘woning 2’.

Woning 1

Woning 2

Bijlage 6
Landschappelijke inpassing
Peddemorsweg
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Bestaande eiken oprijlaan
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Weiland

Randen 300 st.
30 % Corylus avellana 90 st.
20 % Frangula alnus 60 st.
15 % Sorbus aucuparia 45 st.
7 % Rhamnus catharcticus 20 st.
5 % Rosa rubiginosa 15 st.
8 % Rosa canina 25 st. idem.
10 % Malus sylvestris 30 st.
5 % Prunus spinosa 15 st. in de tweede rij.

vp 15.20

Vak 04
6,75
pad 15.10
rs
geb. klinke

pad 15.10

vp 15.20
vp 15.20

mv. 14.00

3,00

pad 15.10
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R5
,13

2000 m2. in te planten met veren 120-op.
Plantafastand, in de rij 1,5 tussen de rijen 1,5 m1.
totaal 1200 m1. rijen = 800 st.
Boombeplanting en ondergroei 500 st.
15 % Salix alba 75 st.
5 % Popu;us tremula 25 st.
10 % Salix fragilis 50 st.
20 % Populus nigra 100 st.
30 % Alnus glutinosa 150 st.
10 % Prunus padus 50 st.
10 % Prunus avium 50 st.

Vak 02

Boomgroep Vak 02
4 meerstammige ruwe berk. 250 op mk. Ondergroei vnl.
hedera en stinzenachtige opzet.
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Vak 03
6
12,19

Solitaire boom Vak 03
1 Juglans regia 16-18 laanboom.

Solitaire boom Vak 04
gazon

Vak 05

1 Hoogstam appel 16-18 laanboom. Geen walnoot ivm.
paarden.

Vak 05
Aanwezige fruitboomgroep.

Familie Lesscher
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Project:
Onderdeel:
Schaal
Formaat :
Datum:
Tekeningnaam:
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1:1000
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Bijlage 7
Landschappelijke inpassing
Frensdorferweg
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01 Bomensingel
Lengte ca. 40 meter, Ulmus laevis 20 st.
grote veren 10-12.
05

02 Tilia cordata, 16-18 laanboom mk.
03 3 Quercus robur, 16-18 laanboom mk.
04 10 Populus nigra, 16-18 laanboom mk.
Reconstrueren houtsingel en bijplanten
met els, hazelaar, meidoorn, vuilboom.
Berk aanwezig.
05 6 Populus nigra, 16-18 laanboom mk.
of Poot-Stek 12 stuks. 3 meter.
06 Elzensingel in losse groepen 50 st.
120-op veer.
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07 Houtopstand opschonenen waar nodig
bijplanten met enkele Corylus avellana en
Rosa canina en Rosa rubiginosa.
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Bijlage 8
Landschappelijke inpassing
Bellinckhofweg
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plantlijst
6 rijen, in de rij 1,2 tussen de rijen 1,2 m1. 1454 m2.
Lengte 170 m1.x6 =1020m1./1,2=850 st. maat 80-100 bospl. 1+1
20 % Alnus glutinosa 170 st. gestrooid in de middelste 3-4 rijen.
20 % Corylus avellana 170 st. vnl in de randen.
15 % Frangula alnus 128 st. idem.
15 % Sorbus aucuparia 128 st. in de middelste 3-4 rijen.
12 % Prunus padus 102 st. idem.
5 % Rhamnus catharcticus 43 st. in de randen in groepjes van 6-8 st.
5 % Rosa rubiginosa 43 st. idem.
5 % Rosa canina 43 st. idem.
3 % Prunus spinosa 26 st. in groepjes van 5-6 st. in de buitenrijen.

Bellinckhofweg 10
Opdrachtgever:
Project:
Onderdeel:
Schaal
Formaat :
Datum:
Tekeningnaam:

Building Design
Landschapsplan
Inpassing landschap en beplanting
1:1000
A3

11 januari 2022
B_HOFWEG_2022-01.DWG

Bijlage 9
Specifieke toetsingscriteria
ondergeschikte tweede tak of
deeltijdfunctie
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BIJLAGE 2
Specifieke toetsingscriteria
ondergeschikte tweede tak of
deeltijdfunctie

Activiteit

Specifieke criteria bij toepassing van de
ontheffing in artikel 3 lid 3.5. onder b en
artikel 4 lid 4.5. onder b

Verkoop en ambachtelijke bewerking en verwer- Het gaat hier om producten als jam, sap, zuivel, wijn,
king van eigen en streekeigen producten
ijs, brood e.d. gemaakt van de agrarische producten
geteeld in de nabije omgeving. Het mag niet gaan om
grootschalige productie. Detailhandel is in beperkte
mate mogelijk.
De producten moeten een relatie hebben met het landelijk gebied. De bedrijfsvloeroppervlakte voor de bewerking en verwerking mag maximaal 500 m² bedragen, waarbinnen de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van de detailhandel maximaal 50 m² mag bedragen. De activiteiten dienen binnen de bestaande
gebouwen plaats te vinden.
Koelhuizen

Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee niet een extra
geventileerde schuur is bedoeld) toegestaan, die functioneren ten behoeve van het agrarisch bedrijf waarbij
het koelhuis wordt geplaatst, waarbij tevens opslag is
toegestaan voor meerdere bedrijven binnen een straal
van 1 km. Bij grotere omvang van de koeling moeten
de koelhuizen op een bedrijventerrein worden gevestigd, omdat het dan zal functioneren voor meerdere
bedrijven en de verkeersaantrekkende werking niet
aanvaardbaar is in het buitengebied.
De oppervlakte van een koelhuis mag maximaal 200
m² bedragen. Wanneer het koelhuis bedoeld is voor
de opslag voor meerdere bedrijven in de directe nabijheid (straal 1 km) en bij verwerking van de agrarische
producten mag de oppervlakte maximaal 500 m2 bedragen. De koelruimte dient waar mogelijk binnen bestaande gebouwen gerealiseerd te worden.

Zorgfunctie

Het moet gaan om de vestiging van een kleinschalige
maatschappelijke zorgfunctie, bijvoorbeeld ten behoeve van resocialisatie, therapie, gehandicapten, en
dergelijke. Bij een zorgfunctie moet sprake zijn van
een directe relatie tussen het agrarisch bedrijf en de
sociale en/of sociaal-medische opvang van personen,
in dié zin dat de bewoners behulpzaam zijn bij de
agrarische bedrijfsactiviteiten.

Agrarische loonbedrijvigheid, gebruiksgerichte Er moet een relatie zijn met het bijbehorende agrapaardenhouderijen en andere agrarische aanver- risch bedrijf. Er mag maximaal 20% van het bouwperwante bedrijvigheid
ceel worden gebruikt ten behoeve van de ondergeschikte tak of deeltijdfunctie. De bedrijvigheid dient
ondergebracht te worden in de bestaande gebouwen.
Verhuur van fietsen en kano’s, en daarmee ver- De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de vergelijkbare kleinschalige recreatieproducten
huuractiviteiten mag maximaal 200 m² bedragen. De
opslag van de fietsen, kano’s, en daarmee vergelijkbare kleinschalige recreatieproducten mag niet buiten
gebouwen plaatsvinden.
Kinderboerderij

Bij deze activiteiten moet sprake zijn van het houden
van verschillende soorten dieren (inheems en uitheems) anders dan voor de productie. Er dient gelegenheid voor bezichtiging te worden geboden.

Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de
bestaande bebouwing op het bouwperceel.
Niet-agrarische bedrijvigheid als bedoeld in bijlage 3 onder de categorieën 1 en 2, niet zijnde
geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle
inrichten en/of voorwerkbedrijven

De bedrijvigheid wordt ondergebracht in bestaande
gebouwen en mag, met uitzondering van de opslagruimtes, geen grotere bedrijfsvloeroppervlakte hebben
dan 500 m². Er mag geen opslag van goederen buiten
de gebouwen plaatshebben.

Opslag van caravans, auto’s en boten

Het moet bij de opslag van niet-agrarische producten
gaan om een opslag die een relatie heeft met het buitengebied. De opslag van caravans, auto’s en boten
mag geen grotere vloeroppervlakte beslaan dan 500
m². De opslag is alleen toegestaan op percelen die
gelegen zijn aan een doorgaande weg. De opslag
moet plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen op
het bouwperceel. De opslag is niet toegestaan buiten
de gebouwen.

Groepsaccommodatie

Het moet gaan om bestaande (voormalige) agrarische
bedrijfsbebouwing (indien het bij vestiging van een
groepsaccommodatie om bouwtechnische redenen
noodzakelijk is, mag een bestaande schuur eventueel
worden gesloopt en op dezelfde plek herbouwd worden). Indien de groepsaccommodatie zich niet bevindt
in het gebouw met daarin de (bedrijfs)woning, dan
mag de groepsaccommodatie op niet meer dan 25 m
afstand van dat gebouw worden gesitueerd. Er moet
sprake zijn van een geheel met de overige gebouwen.

Boerderijkamers

De kamers worden in bestaande, vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen ondergebracht, die zijn gelegen binnen het bestaande ensemble van gebouwen
op het betreffende erf. Er wordt gebruik gemaakt van
een bestaande entree, zodat de kamers gezamenlijk
over niet meer dan één entree beschikken. Boerderijkamers zijn niet toegestaan in veldschuren.Het aantal
boerderijkamers bedraagt per complex minimaal twee.
Bij hoge uitzondering kan in kleine, karakteristieke en
bijzondere panden worden volstaan met één boerderijkamer, indien de oppervlakte niet toereikend is voor
twee. De oppervlakte van een boerderijkamer mag ten
hoogste 60 m² bedragen. De gezamenlijke oppervlakte van de boerderijkamers per bouwperceel mag ten
hoogste 500 m² bedragen. In de kamers mogen geen
keukenblokken worden aangebracht. De kamers moeten bedrijfsmatig geëxploiteerd door één van de bewoners van het perceel worden. Het parkeren moet op
eigen erf plaatsvinden.

Bed and breakfast

De logiesruimte moet in de bedrijfswoning of de
daarmee verbonden aan- of uitbouwen ondergebracht
worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestaande entree. Er mogen maximaal 2 kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen, waarbij in
de kamers geen keukenblokken mogen worden aangebracht.

Theeschenkerij

De schenkerij moet binnen de bestaande bebouwing
gevestigd worden.

Er mogen geen buitenterrassen worden aangelegd.
De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de theeschenkerij mag maximaal 50 m² bedragen.
Boerengolf

Ten behoeve van het boerengolf dienen alle voorzieningen, met uitzondering van de golfbaan zelf, op het
bouwperceel ondergebracht te worden. Op het bouwperceel moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn. Het boerengolf moet nadrukkelijk aan de natuurlijke waarden worden getoetst, wat mogelijk ertoe
kan leiden dat het boerengolf gedurende bepaalde perioden van het jaar in bepaalde gebieden niet mag
worden uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke
waarden. Het algemeen belang van de natuurwaarden
wordt een zwaarder gewicht toegekend dan het individuele belang van de agrariër die boerengolf als neventak aan het bedrijf toevoegt.
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