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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het woonperceel aan de Morsweg 5 te Weerselo. Het 
gaat hierbij om een voormalige agrarisch bedrijfsperceel wat reeds is herbestemd tot een woonperceel en ook 
als dusdanig in gebruik is. Naast een woning met bijhorende gebouwen zijn er ook nog een aantal voormalige 
agrarische schuren aanwezig.

Initiatiefnemer is voornemens om ter plaatse 25 camperplaatsen te realiseren. Verder is het de wens om, ten 
behoeve van deze camperplaatsen, in één van de aanwezige schuren sanitaire voorzieningen te realiseren. Tot 
slot is initiatiefnemer voornemens om één van de schuren om te vormen naar een locatie voor drie 
boerderijkamers. Voor het realiseren van boerderijkamers is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 
36.6, onder b van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010". Ten aanzien van het gebruik van de 
camperplaatsen en boerderijkamers richten zich primair op de oudere rustzoekende kampeerder. 

Daarnaast is gebleken dat één van de aanwezige schuren (deels) buiten de woonbestemming ligt. Het is 
gewenst om hier de juridisch-planologische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. Het 
uitgangspunt is om per saldo de woonbestemming in oppervlakte gelijk te houden aan de oppervlakte van de 
huidige woonbestemming. Daarom wordt een ander deel van de woonbestemming omgezet naar een agrarische 
bestemming.

De voorgenomen ontwikkeling is op basis van het geldend bestemmingsplan “Buitengebied 2010” niet mogelijk. 
Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te herzien. De 
gemeente Dinkelland heeft voor de voorgenomen ontwikkeling een positief principebesluit genomen.

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kaders. In deze toelichting 
wordt aangetoond dat het voornemen in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en vanuit 
ruimtelijk en planologische oogpunt verantwoord is.

Opgemerkt wordt dat initiatiefnemer tevens voornemens is om de bestaande aanwezige schuren deels in gebruik 
te nemen als caravanstalling. Een caravanstalling is op basis van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" 
reeds toegestaan, daarom wordt hier in het vervolg van dit bestemmingsplan niet nader op ingegaan.

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt aan de Morsweg 5 te Weerselo, in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. De ligging 
van het plangebied is in afbeelding 1.1 weergegeven. Het plangebied is indicatief aangegeven met de rode 
contour.

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied (Bron: Provincie Overijssel)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Morsweg 5 Weerselo' bestaat uit de volgende stukken: 

verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1774.BUIBPMORSWEG5-VG01) en een renvooi; 
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regels (met bijbehorende bijlagen).

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.4  Huidig planologisch regime

1.4.1  Algemeen

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010". Dit bestemmingsplan is 
vastgesteld op 18 februari 2010. Daarnaast geldt het "Facetbestemmingsplan parkeren Dinkelland". Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld op 29 mei 2018.

In afbeelding 1.2 is een uitsnede van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2010" opgenomen. Het 
plangebied is indicatief met rode omlijning weergegeven.

Afbeelding 1.2: Ligging van het plangebied in bestemmingsplan "Buitengebied 2010" (Bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl)

1.4.2  Bestemmingen en aanduidingen

Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn de gronden ter plaatse van het plangebied voorzien van de 
bestemming 'Agrarisch - 1' en 'Wonen'. Daarnaast geldt voor een beperkt deel de dubbelbestemming 'Leiding - 
Brandstof'. Binnen de bestemming 'Agrarisch - 1' geldt verder de functieaanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch uitgesloten - boom- en sierteelt'. Tot slot geldt voor het gehele plangebied de gebiedsaanduiding 
'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied'.

'Agrarisch - 1'

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor het agrarisch gebruik, het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden. Ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - boom- en sierteelt' is het gebruik van 
gronden ten behoeve van sierteelt, boomteelt, houtteelt of overige opgaande teeltvormen niet toegestaan. 

'Wonen'

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor woonhuizen, een- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimte voor boerderijkamers indien de gronden 
zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - boerderijkamers'.

'Leiding - Brandstof'
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De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor een brandstofleiding met de daarbijbehorende veiligheidszone en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde.

'Milieuzone - Grondwaterbeschermingsgebied'

In afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze 
dubbelbestemming.

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bovenstaande en toestaan dat gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de andere aangewezen bestemming(en) worden 
gebouwd, mits hierdoor de kwaliteit van het grondwater niet wordt geschaad.

1.4.3  Strijdigheid

Het realiseren en in gebruik (laten) nemen van camperplaatsen (inclusief sanitair gebouw) en boerderijkamers is 
in strijd met het geldende bestemmingsplan, aangezien hiervoor de bouw- en gebruiksmogelijkheden ontbreken 
binnen de bestemming 'Wonen' en 'Agrarisch - 1'.

Voor het realiseren van boerderijkamers is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 36.6, onder b van 
het bestemmingsplan "Buitengebied 2010". Het realiseren en toestaan van camperplaatsen (inclusief 
sanitairgebouw) en caravanstalling kan mogelijk worden gemaakt op basis van het gemeentelijke KGO-beleid.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het benodigde juridisch planologische kader waarmee de voorgenomen 
ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt. 

1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie in het plangebied.

In hoofdstuk 3 wordt de voorgenomen ontwikkeling beschreven.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie Overijssel 
en de gemeente Dinkelland beschreven. 

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue. 

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets. 

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project. 

Hoofdstuk 9 gaat in op de inspraak en het vooroverleg.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Dinkelland, op een afstand van circa 2,5 kilometer ten 
zuidoosten van de kern Weerselo. Dit hoofdstuk gaat in op het landschap en de omgeving en de huidige situatie 
binnen het plangebied.

2.1  Landschap en omgeving
Het erf aan de Morsweg 5 ligt in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. De ruimtelijk- functionele 
structuur van de omgeving bestaat hoofdzakelijk uit verspreid liggende woonerven en (niet-)agrarische 
bedrijvigheid. De belangrijkste structuurdragers in de nabijheid van het plangebied zijn de Spikkersbeek en de 
Lemselosestraat.

2.2  Het plangebied
Het plangebied omvat het woonperceel aan de Morsweg 5 en de aangrenzende agrarische cultuurgronden. Het 
plangebied wordt een de zuid- en westzijde begrenst door respectievelijk de Spikkersbeek en de Morsweg. 
Verder wordt het plangebied omgeven door agrarische cultuurgronden.

De bebouwing binnen het plangebied bestaat uit een woning met bijhorende bijgebouwen en aan aantal 
voormalige agrarische schuren. Tussen de bebouwing is grotendeels sprake van erfverharding. Verder is het 
plangebied voor het grootste gedeelte onbebouwd en onverhard, met aan de randen bomenrijen en/of 
bebossing. In afbeelding 2.1 is de huidige situatie op luchtfoto's weergegeven.

Afbeelding 2.1: Huidige situatie plangebied (Bron: PDOK)
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Gewenste ontwikkeling
Initiatiefnemer is voornemens om in totaal 25 camperplaatsen aan te leggen in combinatie met 3 
boerderijkamers. 

Het erf kent een woning een meerdere ondergeschikte bijgebouwen. Hoewel er sprake is van een duidelijke 
hiërarchie, wijkt de woning door de stijl en positie af van de rest van de bebouwing. Deze keuze is in het 
verleden gemaakt en gehonoreerd, maar zoals vermeld voorziet de ontwikkeling niet in wijzigingen qua 
bebouwing en/of erfcompositie. In één van de bestaande gebouwen (C op afbeelding 3.1) worden 3 
boerderijkamers ingericht. De andere bijgebouwen zijn in gebruik voor privé opslag en de stalling van caravans. 

Er is sprake van zware, beeldbepalende en karakteristieke houtopstanden. De veelvoud aan bomen maken het 
erf en dragen voor een belangrijk deel bij aan de herkenning van het landschap. In alle gevallen blijven de 
houtopstanden behouden al ontdoet de initiatiefnemer de houtopstanden wel van achterstallig onderhoud. Met 
de komst van de camperplaats zijn er geen gevolgen voor de houtopstand. Zowel aan de noordzijde als de 
zuidwestzijde van het erf worden de camperplaatsen op voldoende afstand gelegd. Respectievelijk gaat het om 7 
en 18 plekken. Daarmee blijven de bomen behouden en worden bovendien ongemakken voor campinggasten 
voorkomen zoals honingdauw en eikenprocessierupsen.

De camperplaats is in de basis erg eenvoudig. Weliswaar worden de plekken voorzien van stroom en enkele 
watertappunten, maar de camperplaats is voor de rest voornamelijk groen en hoogstens verhard door 
grasbetonkeien (rijbaan en plekken zelf). De plekken op het erf zijn het gehele jaar door in gebruik, maar de 
plekken aan de zuidwest zijde zullen in de winter niet of nauwelijks bezet zijn. Doordat er geen hagen of 
beplanting aan wordt gebracht, ontstaat er in de winter geen onwenselijk permanent beeld van een 
camperplaats. Juist door de eenvoud gaat de camperplaats dan op in het landschap.

Aan de westzijde worden enkele bomen aangeplant om het geheel in het kampeerseizoen wel wat beter in te 
passen. In totaal worden er 9 zomereiken of zomerlinden aangeplant (N op afbeelding 3.1). Bezoekers van de 
camperplaats en/of bezoekers van de boerderijkamers kunnen parkeren op het zeer royale erf. Het erf (K op 
afbeelding 3.1) biedt ongeveer 15 parkeerplaatsen. Dat is ruimschoots voldoende voor deze ontwikkeling. Tot 
slot wordt een bestaand bijgebouw (E op afbeelding 3.1) gesloopt. De meters worden gehalveerd en daarmee 
wordt een bestaand veldschuurtje (D op afbeelding 3.1) opgeknapt, vergroot en opgewaardeerd tot sanitaire 
voorziening.

Maatregelen in de ruimtelijke kwaliteit:

Sloop gebouw E;
Opknappen veldschuur tot sanitaire voorziening (D);
Aanplant van bomen langs de Morsweg (N);
Aanleg van camperplaats met hooguit grasbetonkeien (G/H).
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Afbeelding 3.1 Erfinrichtingsplan (Bron: N+L Landschapsontwerpers)

3.2  Verkeer en parkeren

3.2.1  Algemeen

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die daardoor ontstaat. 
Hiertoe kunnen berekeningen worden uitgevoerd op basis van de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en 
Parkeren 2018'. Voor het buitengebied zijn in de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' geen 
parkeernormen opgenomen. Conform de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' wordt hiervoor 
uitgegaan van de normen zoals opgenomen in de publicatie, 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 
publicatie 317 (december 2012)' van het CROW.

Specifiek voor verkeersgeneratie en parkeren heeft het CROW de publicatie, 'Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie, publicatie 381 (december 2018)' opgesteld. Deze kencijfers zijn landelijk (en juridisch) 
geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het bepalen van de 
verkeergeneratie. Overigens wordt opgemerkt dat bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een maximum en 
minimum wordt genoemd. Dit is de bandbreedte. In voorliggend geval wordt uitgegaan van het gemiddelde.

De gemeente Dinkelland valt binnen de categorie 'niet stedelijk'. Het plangebied bevindt zich in het buitengebied.

Voor wat betreft de binnen het plangebied aanwezige functies wordt het volgende gehanteerd:

Voor de beoogde boerderijkamers wordt uitgegaan van een driesterrenhotel.
Voor de beoogde camperplaatsen wordt geen rekening gehouden met een extra parkeerbehoefte anders 
dan de camperplaatsen zelf.
Voor de binnen het plangebied aanwezige vrijstaande woning wordt uitgegaan van de functie 'Koop, huis, 
vrijstaand'.

3.2.2  Parkeren

Bij het berekenen van het aantal benodigde parkeerplaatsen is uitgegaan van de normen zoals opgenomen in de 
publicatie, 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (december 2012)'. Hieronder zijn de 
uitgangspunten weergegeven. 

Functie Parkeernorm Aantal Parkeerbehoefte

Boerderijkamers 6,8 parkeerplaatsen per 
10 kamers

3 2

Camperplaatsen 1 per camper (zijnde de 
camperplaats zelf)

25 25

Vrijstaande woning 2,4 1 2,4

Totaal 29,4

Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten bedraagt de totale parkeerbehoefte van de gewenste 
ontwikkeling afgerond 30 parkeerplaatsen. Hierbij wordt benadrukt dat de camperplaatsen zelf niet zorgen voor 
een toename van de parkeerbehoefte. Immers komen bezoekers met de camper en wordt deze op één van de 
campersplaatsen geparkeerd.

De overige 4,4 parkeerplaatsen kunnen, gelet op de omvang van het terrein, eenvoudig op eigen terrein worden 
gerealiseerd.

3.2.3  Verkeer

3.2.3.1  Verkeersgeneratie

Ten aanzien van het berekenen van de verkeersgeneratie wordt aangesloten bij de gemiddelde 
verkeersgeneratie uit de CROW-publicatie. In dit geval worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
bevolkingsdichtheid: niet stedelijk (gemeente Dinkelland, bron: CBS) en ligging in het buitengebied. 

Dit geeft het volgende beeld:

Functie Verkeersgeneratie Aantal Verkeersgeneratie

Boerderijkamers 19,5 verkeersbewegingen 
per 10 kamers

3 5,9

Camperplaatsen 0,4 per standplaats 25 10
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Vrijstaande woning 7,2 1 7,2

Totaal 23.1

Zoals uit voorgaande tabel blijkt, gaat het om een verkeersgeneratie van 23,1 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal. Opgemerkt wordt dat de vrijstaande woning reeds planologisch is toegestaan en aanwezig is. 
Feitelijk gezien is er dan ook sprake van een toename van 15,9 verkeersbewegingen per weekdagetmaal.

De Morsweg wordt op basis van het 'Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan' van de gemeente 
Dinkelland aangemerkt als 'Overige erf- toegangswegen binnen of buiten de kom'. Op basis van het 'Strategisch 
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan' geldt een voorkeurwaarde voor wat betreft de verkeersintensiteit van < 
4.000 - 6.000 mvt/dag. 

De Morsweg betreft een verkeersluwe weg waar nagenoeg uitsluitend sprake is van ontsluitingsverkeer. Gelet 
hierop kan er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat de voorgenoemde voorkeurswaarde nog niet is 
overschreden of wordt benaderd, ook niet als gevolg van voorgenomen ontwikkeling. Gelet hierop wordt 
geconcludeerd dat de Morsweg van voldoende capaciteit is om de voorgenoemde toename van het aantal 
verkeersbewegingen (15,9 verkeersbewegingen per weerdagetmaal) eenvoudig en veilig af te wikkelen. 

3.2.3.2  Ontsluiting

Het woonperceel blijft conform de bestaande ontsluitingsweg ontsloten op de Morsweg. Ten behoeve van de 
camperplaatsen in het weiland wordt een nieuwe (onverharde) ontsluitingsweg aangelegd ten zuiden van de 
bestaande ontsluitingsweg. Deze nieuwe ontsluiting wordt aangesloten op de bestaande ontsluitingsweg.

3.2.4  Conclusie verkeer en parkeren

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

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

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

4.1.1.1  Algemeen

Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven 
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een 
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt kunnen 
worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam 
perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van overheid en 
samenleving.

4.1.1.2  Vier prioriteiten

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. Dit komt samen in vier prioriteiten.

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland klimaatbestendig 
en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd de 
leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050 heeft 
Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel 
mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk 
benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op 
nationale schaal.

2. Duurzaam economisch groeipotentieel

Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende economie 
in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende landen ter wereld. 
Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of life. Belangrijk is wel dat 
onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en circulair.

3. Sterke en gezonde steden en regio's

Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen de 
bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. Dit vraagt optimale 
afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe 
verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar 
stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de 
gezondheid in steden en regio's geborgd.

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een minimaal effect 
op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zet het Rijk in op ontwikkeling van de 
karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke 
cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, is 
ongewenst en wordt tegengegaan.

4.1.1.3  Afwegingsprincipes

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

1. Combinatie 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 onze ruimte; 
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2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de optimale balans 
is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. Sommige opgaven en 
belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere; 

3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten koste gaat van 
toekomstige generaties

4.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening 
gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de 
Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en geoptimaliseerd instrument.

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting 
van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

stedelijke ontwikkeling: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.'

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar de 
voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd met 
het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).

4.1.3  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid

De Nationale Omgevingsvisie laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De voorgenomen 
ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de omgevingsvisie. Wat betreft de 'Ladder voor 
duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat deze van toepassing is bij 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' 
(3.1.6 Bro). 

Nieuwe planologische bouwmogelijkheden van enige omvang kwalificeren zich als zodanig en zijn 
‘Ladderplichtig’. Het al dan niet toenemen van het ruimtebeslag is een belangrijk criterium voor het aanmerken 
van een ontwikkeling als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Indien er wel sprake is van een (geringe) toename 
van bouwmogelijkheden, dan is doorgaans sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Indien er in het 
geheel geen sprake is van toename van het ruimtebeslag (bijv. bij functiewijziging), dan is de Afdelingslijn dat er 
geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Zo overweegt de Afdeling in haar uitspraak van 10 
december 2014 (ABRVS 201310814/1/R1).

Echter in een recentere uitspraak (ABRVS 201311211/1/R1) van de Raad van State d.d. 18 februari 2015 is 
sprake van een uitbreiding van de planologische gebruiksmogelijkheden van feitelijk bestaande units in een 
bedrijfsverzamelgebouw. De Afdeling overweegt: “Voor zover [appellant sub 1] en anderen betogen dat in de 
Staat van bedrijfsactiviteiten deels bedrijfsactiviteiten staan genoemd waarvoor de units in de 
bedrijfsverzamelgebouwen niet eerder mochten worden verhuurd, oordeelt de Afdeling dat het plan hiermee niet 
voorziet in een zodanige functiewijziging dat om die reden sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 
Zoals zij eerder heeft overwogen (uitspraak van 10 december 2014 in zaak nr. 201310814/1/R1) is daarbij van 
belang dat met een verruiming van de gebruiksmogelijkheden geen nieuw beslag op de ruimte plaatsvindt.”

Het onderstreepte “zodanige functiewijziging” suggereert dat er functiewijzigingen – zonder enige toename van 
bebouwing – kunnen zijn die wel “zodanig” zijn, dat zij kunnen worden aangemerkt als een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Een functiewijziging “sec” die van invloed is op het woon-, leef- en ondernemersklimaat elders, 
door die invloed kan kwalificeren als “zodanige functiewijziging”, zodat sprake is van een Ladderplichtige 
stedelijke ontwikkeling. 

Om te beoordelen of er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, is van belang om de huidige 
planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden te vergelijken met de beoogde planologische bouw- en 
gebruiksmogelijkheden.
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Allereerst wordt opgemerkt dat de de beoogde caravanstalling op basis van het "Bestemmingsplan Buitengebied 
2010" reeds is toegestaan. Hiervoor worden in het kader van voorgenomen ontwikkeling geen extra gebouwen 
gerealiseerd.

De beoogde camperplaatsen, boerderijkamers en sanitaire voorzieningen betreffen nieuwe functies binnen het 
plangebied. Het gaat hierbij om een zeer kleinschalige ontwikkeling, waarbij geen sprake is van het toestaan van 
extra bebouwing ten opzichte van de reeds aanwezige/toegestane oppervlakte aan bebouwing. Bovendien gaat 
het om functies die bij uitstek geschikt zijn voor het buitengebied. 

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat:

in dit specifieke geval sprake is van een zeer kleinschalige ontwikkeling (toestaan camperplaatsen, het 
realiseren van sanitaire voorziening waarbij het bebouwde oppervlak per saldo niet toeneemt en het 
realiseren van boerderijkamers binnen bestaand bijgebouw);
geen sprake is van onevenredig nieuw beslag op de ruimte.

Bovendien volgt uit dit hoofdstuk en hoofdstuk 5 en 6 dat er sprake is een ontwikkeling die in het kader van een 
‘goede ruimtelijke ordening’ aanvaardbaar is. 

Verder is er geen sprake van een onevenredig nieuw beslag op de ruimte. Temeer omdat de omvang van de ter 
plaatse aanwezige woonbestemming niet wordt vergroot en de bouwmogelijkheden niet toenemen. Wel worden 
er buiten de woonbestemming camperplaatsen toegestaan, daar waar de gronden zijn voorzien van een 
agrarische bestemming. Het gaat hier echter om camperplaatsen in het weiland waarbij ten hoogste 
grasbetonstenen worden aangelegd. Ook hier is geen sprake van een toename van de bouwmogelijkheden.

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en toetsing aan de Ladder 
voor duurzame verstedelijking achterwege kan blijven.

4.1.4  Toetsing van het initiatief aan het rijksbeleid

Het plan voldoet aan de Novi de ladder voor duurzame verstedelijking. Het plan is daarmee in overeenstemming 
met het van belang zijnde rijksbeleid.

4.2  Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie Overijssel 
en de daarbij behorende Omgevingsverordening Overijssel.

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is dé provinciale visie voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. Duurzaamheid, 
ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode draden' bij alle initiatieven in de 
fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel.

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

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

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening 
Overijssel. 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.

4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel 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: 

Of - generieke beleidskeuzes; 
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Waar - ontwikkelingsperspectieven; 
Hoe - gebiedskenmerken.

Deze begrippen worden hierna nader toegelicht.

4.2.3.1  Of - generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen mogelijk zijn. In deze 
fase wordt beoordeeld of er sprake is van een maatschappelijke opgave. Of een initiatief mogelijk is, wordt 
onder andere bepaald door generieke beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk aan beleidskeuzes om 
basiskwaliteiten als schoon drinkwater en droge voeten te garanderen. Andere generieke beleidskeuzes 
betreffen het voorkomen van overaanbod van bijvoorbeeld woningbouw- en kantoorlocaties.

Ook wordt in deze fase de zogenaamde Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking gehanteerd. Deze 
Overijsselse ladder geeft een nadere invulling aan de vraag hoe de behoefte moet worden bepaald, zowel in de 
stedelijke als in de groene omgeving, en op welke wijze de regionale afstemming vorm gegeven moet worden. 
Integraliteit, toekomstbestendigheid, concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik zijn beleidskeuzes die invulling geven aan de Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking.

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te maken met 
zwaarwegende publieke belangen, Gebiedsspecifieke beleidskeuzes om de zwaarwegende publieke belangen te 
borgen, zijn: reservering voor waterveiligheid en beperking wateroverlast, 
drinkwater/grondwaterbeschermingsgebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS)), de Nationale Landschappen en het provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen.

4.2.3.2  Waar - 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 ontwikkelperspectieven 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 ontwikkelperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke 
beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de 
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit 
voor de toekomst.

4.2.3.3  Hoe - gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en laag van de beleving) 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. Afbeelding 4.1 geeft 
dit schematisch weer.

20      bestemmingsplan Buitengebied, Morsweg 5 Weerselo



Afbeelding 4.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

4.2.4.1  Of - generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of - generieke beleidskeuzes' zijn artikel 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik), artikel 2.1.5 (ruimtelijke kwaliteit), artikel 2.1.6 (kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) en artikel 
2.13 (grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden) van belang. Hierna wordt nader op de artikelen 
ingegaan. 

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. 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel

Met voorliggend plan is geen sprake van een onevenredig nieuw beslag op de groene omgeving. Temeer omdat 
de omvang van de ter plaatse aanwezige woonbestemming niet wordt vergroot en de bouwmogelijkheden niet 
toenemen. Wel worden er buiten de woonbestemming camperplaatsen toegestaan, daar waar de gronden zijn 
voorzien van een agrarische bestemming. Het gaat hier echter om camperplaatsen in het weiland waarbij ten 
hoogste grasbetonstenen worden aangelegd. Ook hier is geen sprake van een toename van de 
bouwmogelijkheden of het verharden van gronden. Doordat de gronden niet worden verhard of ten hoogste 
grasbetonstenen worden aangelegd, is er ook geen sprake van een onevenredig nieuw beslag op de ruimte door 
het verharden.

Gelet op het vorenstaande is er sprake van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

Artikel 2.1.5 lid 1: 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 
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gebiedskenmerken.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening Overijssel

De voorgenomen ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis van de beleidsnotitie 'Buitengebied met kwaliteit' 
van de gemeente Dinkelland. Hierbij blijven bestaande groenelementen (houtopstanden etc.) behouden en 
worden er nieuwe bomen aangeplant om de beoogde camperplaatsen landschappelijk in te passen (zie ook 
paragraaf 3.1). De ontwikkeling voorziet hiermee in een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bovendien 
voorziet de ontwikkeling in het toestaan van functies die bij uitstek passen in het buitengebied.

Tevens wordt gesteld dat de ontwikkeling past binnen het ontwikkelingsperspectief, voldoet aan het 
uitvoeringsmodel en aan de provinciale vier-lagen benadering. In komende subparagraven wordt daar nader op 
ingegaan. Samenvattend wordt geconcludeerd dat in voldoende mate rekening is gehouden met het gestelde in 
artikel 2.1.5.

Artikel 2.1.6 lid 1: Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 

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

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 lid 1 en 2.1.6 lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel

De voorgenomen ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het 
provinciale beleid gaat er vanuit dat er ter compensatie van ontwikkelingen in het buitengebied geïnvesteerd 
wordt in de groene omgeving. De parkeerplaatsen worden op agrarische gronden gerealiseerd, vandaar dat de 
KGO van toepassing is. In dit geval is in een ruimtelijk kwaliteitsplan (Bijlage 1) opgesteld. Het perceel wordt 
geheel landschappelijk ingepast, waarbij er geïnvesteerd wordt in het groen. Bovendien is de impact van de 
camperplaatsen door een adequate inpassing minimaal. Daarmee wordt geconcludeerd dat de geboden 
ontwikkelingsruimte in overeenstemming is met de investeringen in het landschap. Het plan is daarmee in 
overeenstemming met de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Artikel 2.13.3 Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden

Bestemmingsplannen voorzien in een aanduiding voor grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden 
waarbij alleen functies worden toegestaan die harmoniëren met de functie voor de drinkwatervoorziening.

Artikel 2.13.5 Niet-risicovolle functies in intrekgebieden

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.13.3. kunnen in intrekgebieden ook nieuwe niet-risicovolle en grote 
risicovolle functies worden toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan het stand-stillprincipe.

De van belang zijnde begrippen in het kader van art. 2.13 zijn hierna opgenomen:

niet-risicovolle functies: alle functies behalve harmoniërende functies en grotere of grootschalige risicovolle 
functies.
harmoniërende functies: functies die goed samengaan met de drinkwaterwinning.
grote en grootschalige risicovolle functies: functies die gelet op de risico's voor de grondwaterkwaliteit én als 
zodanig, ongewenst zijn in grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden.
stand-stillprincipe: beginsel dat erop gericht is verslechtering van de grondwaterkwaliteit tegen te gaan en 
het vergroten van risico's op verontreiniging van het grondwater te voorkomen.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.13.3 en 2.13.5 van de Omgevingsverordening Overijssel

In voorliggend geval ligt het plangebied binnen het intrekgebied en grondwaterbeschermingsgebied 'Weerselo'. 
Zoals beschreven worden er boerderijkamers en camperplaatsen met bijhorende sanitaire voorzieningen 
toegestaan. Harmoniërende functies en niet-risicovolle functies gaan goed samen met drinkwaterwinning en 
grondwaterbescherming. Deze worden aangeduid als toelaatbaar.

Onder harmoniërende functies worden onder andere verstaan: extensieve landbouw, extensieve recreatie, 
kleinschalige verblijfsrecreatie, natuur, bosbouw (nieuwe) landgoederen en buitenplaatsen. 
Woningbouwontwikkelingen met meer dan 10 woningen worden als risicovol aangemerkt (Aan de slag met de 
methodiek 'gebiedsgerichte grondwaterbescherming', Tauw 2009).

Nieuwe niet-risicovolle functies en harmoniërende functies zijn toegestaan, mits wordt voldaan het 
stand-stillprincipe (beginsel dat gericht is om verslechtering van de grondwaterkwaliteit tegen te gaan en het 
vergroten van risico's op verontreiniging te voorkomen.
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Er is sprake van een nieuwe niet-risicovolle functie waarbij, gezien de aard van de ontwikkeling (kleinschalige 
verblijfsrecreatie), wordt voldaan aan het stand-stillprincipe. Geconcludeerd wordt dat het plan in 
overeenstemming is met artikel 2.13.3 en 2.13.4 en 2.13.5 uit de Omgevingsverordening.

4.2.4.2  Waar - ontwikkelingsperspectieven

Het plangebied behoort tot de ontwikkelingsperspectieven 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap' 
en 'Stads- en dorpsrandgebieden'. In afbeelding 4.2 is een uitsnede van de ontwikkelingsperspectievenkaart 
opgenomen, waarin het plangebied met de rode contour is weergegeven.

Afbeelding 4.2: Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'

Het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap' richt zich op het in harmonie 
met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij, 
akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant 
gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, maar ook die voor de andere sectoren, wil de provincie 
Overijssel in dit ontwikkelingsperspectief nadrukkelijk verbinden met behoud en versterking van 
cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de 
lokaal aanwezige functies, rekening houdend met de klimaatopgave en de kenmerken van het watersysteem.

'Stads- en dorpsrandgebieden'

In de Stedelijke Omgeving vind je enkele bijzondere gebiedscondities die specifieke kansen met zich 
meebrengen. Denk aan kenniscentra, stadsassen en stationsgebieden, maar ook aan stads- en 
dorpsrandgebieden.

De stads- en dorpsrandgebieden vormen de overgang tussen de Stedelijke en de Groene Omgeving, en zijn 
daarmee zowel entree van de stad als verbinding naar het buitengebied. Het vormgeven als entree van zowel de 
Groene als de Stedelijke Omgeving is een belangrijk kwaliteitsdoel. Veel stads- en dorpsrandgebieden in 
Overijssel liggen tegen aantrekkelijke natuurcomplexen of landgoederen aan.

Als er naast de inmiddels geplande woon- en werklocaties nog behoefte ontstaat, kunnen nieuwe woon- en 
werkmilieus worden ingezet om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stads- en dorpsrandgebieden te 
verhogen en de landschappelijke structuur in deze gebieden te versterken. In de stads- en dorpsrandgebieden 
liggen ook kansen om beleidsambities op het gebied van natuur, water, en energie te realiseren én om de 
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functie als ‘uitloop’-gebied voor de stad te versterken door verdichting van het routenetwerk voor langzaam 
verkeer.

Toetsing van het initiatief aan het ontwikkelingsperspectief

Binnen gebieden met het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap' en 'Stads- 
en dorpsrandgebieden' is ruimte voor het in harmonie met elkaar ontwikkelen van diverse functies. Het initiatief 
is een vorm van een dergelijke ontwikkeling, die bijdraagt aan de versterking van het buitengebied van de 
gemeente Dinkelland.

De beoogde boerderijkamers en camperplaatsen dragen bij aan de versterking van de recreatieve functie van 
het buitengebied. Tot slot draagt het initiatief door de verschillende landschappelijke maatregelen bij aan de 
doelstelling om de landschapselementen te versterken. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in 
overeenstemming is met het ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectief.

4.2.4.3  Hoe - gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Hierna wordt op de verschillende lagen ingegaan. 

Bij toetsing van het ruimtelijke initiatief aan de gebiedskenmerken in vier lagen is van belang dat de locatie is 
gelegen in het landelijk gebied. Dit betekent dat de 'stedelijke laag' buiten beschouwing kan blijven. Vanwege het 
ontbreken van bijzondere eigenschapen binnen de 'laag van de beleving', wordt ook deze laag buiten 
beschouwing gelaten.

De 'Natuurlijke laag'

Op de gebiedskenmerkenkaart van de 'Natuurlijke laag' is het plangebied aangewezen als 'Dekzandvlakte en 
ruggen'. In afbeelding 4.3 is een uitsnede van de gebiedskenmerkenkaart voor de 'Natuurlijke laag' opgenomen, 
het plangebied is met de rode contour weergegeven.

Afbeelding 4.3: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart 'Natuurlijke laag' (Bron: Provincie Overijssel)

“Dekzandvlakte en ruggen”

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

Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de 
hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting. Bij ontwikkelingen is 
de (strekkings)richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en ruggen, het 
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uitgangspunt.

Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'

Het plangebied ligt in een beekdalgebied tussen dekzandvlakten. Er is daarom sprake van veen reliëf. In de jaren 
zijn de hoogteverschillen gedeeltelijk geërodeerd door de wind, weer versterkt door de wijze van agrarisch 
gebruik (essen en eenmansesjes) en weer verminderd door de schaalvergroting in de landbouw. 
Hoogteverschillen zijn in dit gebied nog altijd goed herkenbaar. 

Bij voorgenomen ontwikkeling is rekening gehouden met de kenmerken van het landschap. Voorzover en nog 
reliëf aanwezig is, wordt dat met deze ontwikkeling niet aangetast. Gezien het vorenstaande wordt voldaan aan 
de kwaliteitsvoorwaarden die gelden voor de 'natuurlijke laag'.

De 'Laag van het agrarische cultuurlandschap'

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart van de “Laag van het Agrarisch cultuurlandschap”, aangeduid 
met de gebiedstypen 'Essenlandschap'. Afbeelding 4.4 betreft een uitsnede van de gebiedskenmerkenkaart van 
de “Laag van het Agrarische cultuurlandschap”. Het plangebied is aangegeven met de rode contour.

Afbeelding 4.4: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' (Bron: Provincie 
Overijssel)

“Essenlandschap”

Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager gelegen maten en 
fliergronden, – voormalige – heidevelden en kenmerkende bebouwing rond de es (esdorpen en verspreide 
erven). Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de 
hogere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. 

Als ontwikkelingen plaats vinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de flanken een plaats, met respect 
voor en bijdragend aan de aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en versterking van het landschappelijk 
raamwerk.

“Maten en flierenlandschap”

Het Maten en Flierenlandschap is een laaggelegen kleinschalig landschap dat zich langs de beken, in de 
natuurlijke laagten heeft ontwikkeld. Langs de ontwateringssloten haaks op de beek werd vaak hakhout 
aangeplant. Dit diende tevens als perceelsafscheiding – daar, waar de ontwateringssloot niet altijd watervoerend 
– was in geval van beweiding. Het Maten en Flierenlandschap is veelal de contramal van het essenlandschap en 
het oude hoevenlandschap en was daar functioneel aan verbonden. Als ontwikkelingen plaats vinden in of nabij 
het Maten en Flierenlandschap, dan dragen deze bij aan versterking van het historische lineaire landschap met 
open 'kamers' en coulissen, aan accentuering van de overgang naar hogere gronden, de toegankelijkheid, de 
beleefbaarheid en het vasthouden van water.
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Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'

Bij het opstellen van de plannen is rekening gehouden met de kenmerken van het landschap. De ontwikkeling 
moet bijdragen aan de herkenning van het landschap. In voorliggend geval houdt dat vooral het behoud van de 
bestaande landschappelijke kenmerken in. De nieuwe beplanting sluit aan bij de daar voorkomende 
landschappelijke structuren. Gezien het vorenstaande wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorwaarden die gelden 
voor de 'laag van het agrarisch cultuurlandschap'.

4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie 
Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening Overijssel verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3  Gemeentelijk beleid

4.3.1  MijnOmgevingsvisie Dinkelland

4.3.1.1  Algemeen

De gemeente Dinkelland beschikt over een omgevingsvisie. MijnOmgevingsvisie Dinkelland gaat over de toekomst 
van de leefomgeving; de visie van samenleving én gemeente. Hierin bouwt men verder op de basis die al in 
proces van MijnDorp gelegd is. De visie gaat namelijk over leefbaarheid van de kernen én over het buitengebied 
, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. De visie geeft aan hoe de gemeente, samenleving en gemeenteraad, 
willen sturen; wat men wil behouden, versterken en ontwikkelen. Door inbreng van de samenleving is 
MijnOmgevingsvisie van ons allemaal! 

MijnOmgevingsvisie gaat in op: 

1. de uitdagingen die op de gemeente afkomen (het verhaal achter de speerpunten);
2. hoe men daarop kan inspelen (speerpunten);
3. hoe plannen die bewoners of ondernemers inbrengen worden afgewogen (stappenplan);
4. welke waarden daarbij belangrijk zijn (waardenkaart). 

Mijn Omgevingsvisie gaat uit van vier kernprincipes. Kernprincipes zijn manieren van werken; werkwijzen die 
altijd gelden. Als keuzes worden gemaakt, als plannen worden gemaakt en gewoon als we wonen, leven, 
ondernemen of verblijven past men de kernprincipes toe. De vier kernprincipes zijn: 

We doen het samen; 
We geven het goed voorbeeld;
We combineren zoveel mogelijk functies, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt. 
We wentelen niet af op volgende generaties.

4.3.1.2  Speerpunten

In de omgevingsvisie zijn speerpunten opgenomen op verschillende thema's. In voorliggend geval is gezien de 
ontwikkeling met name het thema's 'Goede staat van natuur en landschap' en 'Kwalitatief toerisme' van belang.

Goede staat van natuur en landschap

De landschapskwaliteiten van Noordoost-Twente, dus ook van Dinkelland, wil de gemeente behouden en 
ontwikkelen. Het landschap is gevormd door natuur en mens; de inwoners, hun cultuur en het gebruik van het 
gebied hebben het landschap uiteindelijk bepaald. En dat gebeurt nog steeds. Hierin ziet de gemeente de 
volgende uitdagingen en de gemeente wil zich hier als partner sterk voor maken:

behouden en versterken van ons veelzijdige cultuurlandschap;
versterken van de biodiversiteit;
behouden en versterken van natuur en landgoederen.

Het karakter van het typisch Twentse landschap staat onder druk. De houtwallen, (boeren)erven, essen, bossen 
en heidevelden, de vele kernen, beken, hoogteverschillen en de unieke bodemopbouw door de stuwwallen, 
maken het Twentse landschap uniek. Het wordt minder herkenbaar; de kenmerkende verscheidenheid 
(diversiteit) is aan het verminderen. Daarom wil de gemeente de eigenaren en inwoners meenemen in het 
belang van duurzaam onderhoud, behoud en versterking van het landschap. De gemeente gaat zich inzetten om 
meer waarde en waardering te creëren vóór en ín het landschap. Hierbij kijkt de gemeente ook naar de kansen 
voor gebiedspassende ontwikkelingen en bedrijvigheid. De variatie aan landschapstypen leidt namelijk tot een 
aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren.

Kwalitatief toerisme
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De gemeente werkt aan de kwaliteit van toerisme door te zorgen voor en behoud van een vitaal verblijfsaanbod. 
Dit doet de gemeente door:

een goede balans te bewaken tussen de landschapskwaliteiten van ons gebied, de leef- en werkomgeving 
voor inwoners en de groeimogelijkheden van de toeristische sector;
mogelijkheden te bieden voor marktconforme en gebiedspassende bedrijvigheid;
projecten en ideeën te verwelkomen gericht op toerisme of dagrecreatie als ze een aanvulling zijn op het 
bestaande aanbod, gericht zijn op interessante doelgroepen of zorgen voor seizoensverlenging;
toeristisch interessante locaties in te richten in zowel de kernen als in het buitengebied.

Toerisme betekend het elders overnachten met een recreatief of zakelijk doel. Denk hierbij aan een weekendje 
weg, een vakantie of het bezoek aan een beurs of conferentie. Toerisme zorgt voor bezoekers aan een dorp, 
stad, gemeente of regio. De toestroom van deze bezoekers heeft gevolgen voor de economie, de leefomgeving 
van inwoners en het landschap. Wanneer het toerisme bijdraagt aan een prettige leef- en werkomgeving voor 
inwoners en ondernemers, en tevens het landschap niet teveel belast, dan spreken wij over kwalitatief toerisme. 
Kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is met respect voor de leefomgeving van inwoners, landschap en 
natuur.

4.3.1.3  Toetsing van het initiatief aan MijnOmgevingsvisie Dinkelland

De voorgenomen ontwikkeling draagt met het toevoegen van de camperplaatsen en boerderijkamers, bij aan 
een vitaal verblijfsaanbod in de gemeente Dinkelland. Daarnaast is in het kader van voorgenomen ontwikkeling 
een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld om te zorgen voor een adequate landschappelijke inpassing van het 
plangebied. De te behouden groenstructuren en te treffen landschapsmaatregelen zijn verankerd in de regels 
van het voorliggende bestemmingsplan. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het behouden en versterken 
van de landschappelijke waarden ter plaatse van het plangebied. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen 
ontwikkeling past binnen 'MijnOmgevingsvisie Dinkelland'.

4.3.2  Buitengebied met kwaliteit

4.3.2.1  Algemeen

Het beleid 'Buitengebied met kwaliteit' is opgesteld ter vervanging van de voorheen geldende beleidsregelingen 
zoals Rood voor Rood, Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, Schuur van Schuur en het VAB+ beleid. Alle 
beleidsregelingen hebben de afgelopen jaren op hun eigen wijze een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijk en 
vitaal buitengebied en de doelstellingen van deze regelingen sluiten nog prima aan bij de speerpunten voor het 
buitengebied zoals geformuleerd in de omgevingsvisie van de gemeente Dinkelland.

Er is echter ook geconstateerd dat het ruimtelijk beleid voor het buitengebied op onderdelen onnodig ingewikkeld 
is geworden. In de beleidsregel 'Buitengebied met kwaliteit' zijn de eerdergenoemde beleidsregels en 
beleidsregels ten aanzien van plattelandswoningen en landgoederen vervat in één vereenvoudigde regeling.

4.3.2.2  Algemene randvoorwaarden

Voor elke ontwikkeling in het buitengebied gelden bepaalde algemene randvoorwaarden waar aan voldaan moet 
worden. Naast dat voldaan moet worden aan het van toepassing zijnde Rijks- en provinciaal beleid en de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, betreffen dit bijvoorbeeld randvoorwaarden die zijn opgesteld met het 
oog op 'een goede ruimtelijke ordening' of een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' ingeval de 
Omgevingswet inwerking is getreden. Daarnaast moet bij de toepassing van deze beleidsregel in elk geval 
voldaan worden aan de hierna weergegeven voorwaarden. De gemeente bepaalt na een afweging van alle 
relevante belangen of aan deze voorwaarden voldaan wordt. Voor de beantwoording van de vraag of wordt 
voldaan aan de voorwaarden 1 tot en met 4, kan de gemeente het gemeentelijk kwaliteitsteam (Q-team) om 
advies vragen. 

Hierna wordt ingegaan op de algemene randvoorwaarden en aansluitend wordt het voornemen hieraan getoetst.

1. Elke ontwikkeling moet per saldo leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;

In het kader van voorgenomen ontwikkeling wordt het plangebied op adequate wijze landschappelijk ingepast. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 3.1 en het in Bijlage 1 op genomen Ruimtelijk kwaliteitsplan.

2. Bij elke ontwikkeling hoort een basisinspanning in de vorm van een goede ruimtelijke en 
landschappelijke inpassing: vorm en situering van gebouwen en erfbeplanting (uiteengezet in 
locatie, sortiment, aantallen, plantmaat en indien van toepassing plantverband/ onderlinge 
afstand);

In het kader van voorgenomen ontwikkeling wordt het plangebied op adequate wijze landschappelijk ingepast. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 3.1 en het in Bijlage 1 op genomen Ruimtelijk kwaliteitsplan.

3. De geboden ontwikkelingsruimte dient in balans te zijn met de investeringen in de ruimtelijke 
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kwaliteit;

Kortheidshalve wordt verwezen naar subparagraaf 4.3.2.5. Geconcludeerd wordt dat de geboden 
ontwikkelingsruimte in balans is met de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit.

4. De ontwikkeling dient naar aard en omvang passend te zijn op de locatie en de 
gebiedskenmerken van het type landschap;

De beoogde functies (camperplaatsen en boerderijkamers) zijn bij uitstek geschikt voor het buitengebied. 
Daarnaast blijkt uit 4.2.3.3 dat de te plaatse geldende gebiedskenmerken de voorgenomen ontwikkeling niet in 
de weg staan. 

5. De bestaande infrastructuur moet in principe toereikend zijn voor de nieuwe activiteit, er mag 
geen sprake zijn van een onevenredige toename van verkeer. Indien een aanpassing van de 
infrastructuur benodigd en aanvaardbaar is, komen de kosten hiervoor voor rekening van 
aanvrager;

Aanpassingen ten aanzien van de bestaande infrastructuur is niet benodigd en is er geen sprake van een 
onevenredige toename van verkeer (zie ook subparagraaf 3.2.3). Wel wordt er een extra (onverharde) weg 
aangelegd ten behoeve van de beoogde camperplaatsen in het weiland. Dit heeft geen (onevenredige) nadelige 
consequenties voor de bestaande infrastructuur. 

6. Parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;

Het parkeren vindt geheel op eigen erf plaats.

7. De ontwikkeling mag niet leiden tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat;

Zoals blijkt uit paragraaf 5.5 leidt de voorgenomen ontwikkeling niet tot een onaanvaardbaar woon- en 
leefklimaat ter plaatse van (woon)percelen van derden.

8. Er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de in de omgeving aanwezige functies 
en waarden;

Zoals blijkt uit paragraaf 5.5 en 5.6 is er geen sprake van een onevenredige afbreuk van de in de omgeving 
aanwezige functies.

9. Er mag gaan onevenredige afbreuk worden gedaan aan de belangen van derden;

Zie punt 8.

10. Indien dit nodig wordt geacht, kan een bedrijfsplan worden gevraagd ter onderbouwing van 
een verzoek;

Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling wordt het overleggen van een bedrijfsplan niet 
noodzakelijk geacht.

11. In het bestemmingsplan/ het omgevingsplan/ de omgevingsvergunning worden verplichtingen 
opgenomen voor de aanleg en instandhouding van de verplichte landschappelijke inpassing. 
Daarnaast worden in een overeenkomst aanvullende voorwaarden opgenomen die van belang 
zijn voor de gemeentelijke juridische borging;

In het voorliggende bestemmingsplan is een voorwaardelijk verplichting opgenomen ten behoeve van het treffen 
en in stand houden van landschapmaatregelen ten behoeve van de landschappelijke inpassing.

12. Een gecombineerde toepassing van de in deze beleidsregel opgenomen onderdelen is mogelijk, 
mits hierbij voldaan wordt aan de daarbij behorende voorwaarden;

Niet van toepassing.

13. Vergunningen die niet meer actueel zijn of die nog niet zijn benut, kunnen niet ingezet worden 
ter compensatie voor (extra) ontwikkelingsruimte en worden onherroepelijk ingetrokken.

Niet van toepassing.

4.3.2.3  Bedrijfsmatige activiteiten binnen de functie 'Wonen'

Het is mogelijk om binnen de functie 'Wonen' bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. Niet elk nieuwe functie 
wordt wenselijk en/of aanvaardbaar gevonden. Dit zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden waarbij 
onder meer de aard en invloed van de nieuwe functie op de omgeving een rol speelt. Voor het toestaan van 
bedrijfsmatige activiteiten binnen de functie 'Wonen' gelden de volgende voorwaarden:

1. De maximale omvang van de bijbehorende bouwwerken die in gebruik zijn voor de 
bedrijfsmatige activiteiten bedraagt 500 m²;

De beoogde drie boerderijkamers worden gerealiseerd is een bestaande schuur met een oppervlakte van circa 
170 m2. Verder worden er sanitaire voorzieningen gerealiseerd in een van de aanwezige schuren. De 
oppervlakte van de sanitaire voorzieningen bedraagt circa 60 tot 100 m2. In totaal is hiermee sprake van 230 tot 
270 m2 aan bijbehorende bouwwerken die in gebruik zullen zijn ten behoeve van de beoogde recreatiefunctie(s). 
Opgemerkt wordt dat binnen het plangebied nog aan aantal schuren aanwezig met een gezamenlijke 
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oppervlakte van circa 1.200 m2 welke worden/kunnen worden gebruikt ten behoeve van caravanstalling. Hiervan 
wordt opgemerkt dat het gaat om een functie wat reeds is toegestaan op basis van het geldend 
"Bestemmingsplan Buitengebied 2010".

2. Indien de bestaande bebouwing niet meer functioneel te gebruiken is voor de nieuwe activiteit, 
is vervangende nieuwbouw mogelijk. Voor de berekening van de terug te bouwen oppervlakte 
wordt de tabel uit paragraaf 3.2 van het beleid 'Buitengebied met kwaliteit' toegepast.

Niet van toepassing.

3. Karakteristieke en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen kunnen niet worden ingezet 
voor sloop/vervangende nieuwbouw, maar worden ingepast in de nieuwe erfopzet;

Niet van toepassing.

4. Buitenopslag van goederen of andere bedrijfsmatige activiteiten buiten de gebouwen zijn niet 
toegestaan;

Verwezen wordt naar punt 5.

5. In afwijking van lid 4 zijn activiteiten buiten de gebouwen uitsluitend toegestaan indien het 
gaat om toeristisch-recreatieve functies, horeca, zorgfuncties of daarmee vergelijkbare 
functies;

In voorliggend geval gaat het om het toestaan van toeristisch-recreatieve functies in de vorm van 
camperplaatsen en boerderijkamers. De camperplaatsen zijn buiten gebouwen gelegen. Dit is toegestaan.

6. Indien met de bedrijfsmatige activiteiten sprake is van een verblijfsrecreatieve functie, dient 
voldaan te worden aan het bepaalde in de Nota verblijfsrecreatie Noordoost Twente of indien 
deze beleidsnota wijzigt het op dat moment van toepassing zijnde verblijfsrecreatieve beleid;

Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 4.3.4 waar het voornemen wordt getoetst aan de 'Nota 
verblijfsrecreatie Noordoost Twente'. Hier wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling in 
overeenstemming is met deze nota.

7. Detailhandel in een andere vorm dan productiegebonden detailhandel is niet toegestaan. 
Maximaal 10% van de totale oppervlakte van de gebouwen tot een maximum van 100 m2  mag 
worden gebruikt voor productiegebonden detailhandel.

Dit is verankerd in de regels van het voorliggende bestemmingsplan.

4.3.2.4  Waardering, aftrekposten en investeringsmogelijkheden

Waardevermeerdering

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. Hierbij wordt 
uitgegaan van de in onderstaande tabel genoemde basisbedragen. Dit zijn dezelfde basisbedragen als de 
basisbedragen die in het kader van het voorheen geldende KGO-beleid in overleg met erkende taxateurs tot 
stand zijn gekomen. Deze basisbedragen zijn ten opzichte van het voorheen geldende KGO-beleid ongewijzigd, 
hiervoor is bewust gekozen omdat dit ook het meeste recht doet aan de op basis van het voorheen geldende 
KGO-beleid in het verleden geleverde kwaliteitsinvesteringen. Wel wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de bedragen 
in de onderstaande tabel exclusief btw zijn. Bij de totstandkoming van deze basisbedragen is namelijk uitgegaan 
van getaxeerde bedragen exclusief btw.

Bij het toepassen van deze tabel dient rekening te worden gehouden met het volgende:
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Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw;
Indien sprake is van een negatieve waardeontwikkeling, vindt geen verrekening plaats;
Daar waar de tabel niet in voorziet, zal een taxatie nodig zijn. Deze taxatie komt voor rekening van 
aanvrager.

Waardevermindering

Indien er voor het bepalen van de hoogte van de kwaliteitsimpuls een berekening van de waardevermeerdering 
wordt uitgevoerd op basis van de hiervoor opgenomen tabel, kan waardevermindering als gevolg van het 
toekennen van een andere functie aan de gronden meegenomen worden in de berekening. Waardevermindering 
kan worden toegepast op gronden waar een kwaliteitsinvestering of basisinspanning wordt verricht en de functie 
ook daadwerkelijk wijzigt. Hierbij gelden de basisbedragen zoals genoemd in de hiervoor opgenomen tabel. 

Nadat de totale waardevermeerdering (waardevermeerdering - waardevermindering) bepaald is, dient 
beoordeeld te worden of sprake is van een functioneel of niet-functioneel aan het buitengebied gebonden 
ontwikkeling en of de locatie is gelegen in het buitengebied of de kernrandzone.

Functioneel en niet-functioneel aan het buitengebied gebonden functies

Functioneel aan het buitengebied gebonden functies zijn functies die feitelijk thuishoren in het buitengebied. 
Omdat deze functies als gebiedseigen beschouwd worden, kan de kwaliteitsprestatie ook minder zijn dan de 
volledige waardevermeerdering. Voor deze functies geldt dat, naast de basisinspanning, een kwaliteitsprestatie 
van 25% (of 12,5% indien sprake is van een 'kernrandzone') van de waardevermeerdering voldoende is om de 
geboden ontwikkelingsruimte in balans te brengen met de benodigde investeringen in de ruimtelijke kwaliteit. 
Onder functioneel aan het buitengebied gebonden functies worden onder andere de volgende functies verstaan: 

Agrarische bedrijven (hieronder worden tevens paardenhouderijen, sierteelt- en boomkwekerijbedrijven en 
glastuinbouwbedrijven, niet zijnde een hoveniersbedrijf of tuincentrum, verstaan); 
Bedrijven die vanwege de gevoerde bedrijfsvoering niet passend worden geacht op een bedrijventerrein/ in 
de kern;
Zorg- en andere maatschappelijke functies gelieerd aan het buitengebied;
Recreatieve functies;
Tuinders- en hoveniersbedrijven;
Bestaande horeca- en sportvoorzieningen.

Functies die hiervoor niet genoemd zijn, worden in principe gezien als niet-functioneel aan het buitengebied 
gebonden functies. Niet-functioneel aan het buitengebied gebonden functies horen in principe thuis op een 
bedrijventerrein/ in de kernen. De impact van deze functies op het buitengebied is veelal groter dan de 
functioneel aan het buitengebied gebonden functies. Om deze reden wordt voor deze functies, naast de 
basisinspanning, een kwaliteitsprestatie van 100% (of 50% indien sprake is van een 'kernrandzone') verlangd om 
zo de geboden ontwikkelingsruimte in balans te brengen met de benodigde investeringen in de ruimtelijke 
kwaliteit. 

Vereist investeringspercentage in schema

In onderstaande tabel wordt schematisch weergegeven welk percentage van de waardevermeerdering, naast de 
verplichte basisinspanning, geïnvesteerd dient te worden in de ruimtelijke kwaliteit om zo de geboden 
ontwikkelingsruimte in balans te brengen met de benodigde investeringen in de ruimtelijke kwaliteit.

Van het bovenstaande percentage van 100% kan in bepaalde omstandigheden worden afgeweken. Dit is de 
maatwerkclausule. Deze kan worden toegepast als er sprake is van specifieke omstandigheden die een verlaging 
van het toe te passen percentage rechtvaardigen. In dat geval gelden aspecten als sociale kwaliteit, 
werkgelegenheid, veiligheid, ruimtegebrek en logistiek als items ter onderbouwing om (per item) het percentage 
te verlagen met 5% (met een maximum van 25%). 

Aftrekposten

De volgende aftrekposten mogen worden toegerekend als onderdeel van deze kwaliteitsimpuls en kunnen in 
mindering worden gebracht op de berekende kwaliteitsinvestering:

de kosten voor het opstellen van het KGO-plan tot een percentage van 10% van de vereiste 
kwaliteitsinvestering met een maximum van € 5.000,- (excl. btw). Deze kosten kunnen eenmalig in 
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mindering worden gebracht op de berekende kwaliteitsinvestering;
de legeskosten voor de inzet van het gemeentelijk kwaliteitsteam (Q-team). 

Na aftrek van de voornoemde kosten resteert het bedrag dat dient te worden geïnvesteerd in de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving. 

4.3.2.5  Toetsing van het initiatief aan de beleidsnotitie 'Buitengebied met kwaliteit'

Zoals ook aangegeven in het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan is er als gevolg van voorgenomen 
ontwikkeling sprake van een waardevermeerdering van 6.237,- euro excl. btw. Op twee verschillende plekken 
wordt de aanduiding camperplaats aangebracht. Omdat het gaat om een aan het buitengebied gebonden functie 
mag 75 % in mindering worden gebracht. De investering in de ruimtelijke kwaliteit bedraagt in dat geval 
1.559,25 euro exclusief btw.

Hoewel de kosten vele malen hoger liggen mag slechts 10% in mindering worden gebracht. Daarnaast is er een 
bezoek gebracht aan het kwaliteitsteam. Ook deze kosten mogen in mindering worden gebracht. Dat levert een 
netto investering op van 1.153,33 euro excl. btw. De investering is in dit geval zo minimaal dat er voor gekozen 
is om geen nadere berekening op te stellen. Het bedrag is te verwaarlozen. Door de aanplant aan de westzijde 
van het perceel wordt bovendien het voorgenoemde bedrag overschreden. 

Geconcludeerd wordt dat de geboden ontwikkelingsruimte in balans is met de investeringen in de ruimtelijke 
kwaliteit.

4.3.3  Bestemmingsplan Buitengebied 2010

4.3.3.1  Algemeen

In artikel 36.6 van het "Bestemmingsplan Buitengebied 2010" is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het 
aanbrengen van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - boerderijkamers'. Hiervoor gelden een aantal 
voorwaarden. Hierna wordt het voornemen getoetst aan de gestelde voorwaarden. De toetsing is hierbij cursief 
weergegeven.

4.3.3.2  Wijzigingsbevoegdheid artikel 36.6 onder b

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de aanduiding 'specifieke vorm van wonen 
- boerderijkamers' wordt aangebracht, mits:

1. de kamers in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden ondergebracht, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van één entree gezamenlijk voor alle kamers;

De beoogde boerderijkamers worden ondergebracht in een bestaand voormalige agrarisch bedrijfsgebouw. 
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van één gezamenlijke entree. 

2. het voormalig agrarisch bedrijfsgebouw deel uitmaakt van het bestaande ensemble van 
gebouwen op het betreffende erf;

Hier wordt aan voldaan. Zie Bijlage 1.

3. het aantal boerderijkamers per perceel minimaal twee bedraagt. Bij hoge uitzondering kan in 
kleine, karakteristieke en bijzondere panden worden volstaan met één boerderijkamer indien de 
oppervlakte niet toereikend is voor twee;

In geval van voorgenomen ontwikkeling worden er drie boerderijkamers mogelijk gemaakt in één van de 
bestaande schuren.

4. de oppervlakte van een boerderijkamer ten hoogste 60 m² bedraagt;

Hier wordt aan voldaan. Dit is tevens vastgelegd in de regels van het voorliggende bestemmingsplan.

5. de gezamenlijke oppervlakte van de boerderijkamers per bouwperceel ten hoogste 500 m² 
bedraagt;

In geval van voorgenomen ontwikkeling zijn maximaal drie boerderijkamers van ten hoogste 60 m2 toegestaan. 
De totale oppervlakte bedraagt hiermee 180 m2.

6. de kamers bedrijfsmatig geëxploiteerd worden door één van de bewoners van het perceel;

Hier wordt van aan voldaan.

7. parkeren op eigen erf plaatsvindt;

Er wordt op eigen erf geparkeerd. Gelet op de omvang van het erf is hier is ruim voldoende ruimte voor (zie ook 
paragraaf 3.2.2).

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 3.2.3, 5.5 en 5.6. Er wordt geen afbreuk gedaan aan de 

  bestemmingsplan Buitengebied, Morsweg 5 Weerselo       31



woonsituatie, verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.3.3.3  Toetsing van het initiatief aan het 'Bestemmingsplan Buitengebied 2010'

De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de in artikel 36.6 onder b 
opgenomen wijzigingsbevoegdheid van het "Bestemmingsplan Buitengebied 2010". In het voorliggend 
bestemmingsplan worden bij recht drie boerderijkamers toegestaan.

4.3.4  Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018

4.3.4.1  Algemeen

De gemeente Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben samen de beleidsnota 'Verblijfsrecreatie in 
Noordoost Twente 2018' opgesteld. Het doel van de nota is kaders weergeven waarbinnen de verschillende 
vormen van verblijfsrecreatie zich in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen. Deze beleidsnota beperkt zich tot 
de kader voor toekomstige (met name fysieke) ontwikkelingen binnen de verblijfsrecreatieve sector in Noordoost 
Twente.

4.3.4.2  Beleid per vorm van verblijfsrecreatie

Boerderijkamers

In het kader van voorgenomen ontwikkeling kunnen de boerderijkamers op basis van de 'Nota Verblijfsrecreatie 
in Noordoost Twente 2018' het best worden geschaard onder 'Plattelandskamers'. 

Onder plattelandskamers wordt verstaan: een (deel van) een (voormalig) agrarisch gebruikt gebouw dat blijvend 
bestemd is voor recreatief nachtverblijf. Hierbij wordt overnacht:

in kamers waarin de keuken en/of sanitair in een gemeenschappelijk ruimte worden ondergebracht of;
in zelfstandige eenheden.

al dan niet in combinatie met een dagverblijf. Het gaat om een vorm van verblijfsrecreatie waarbij beleving van 
het platteland centraal staat.

Camperplaatsen

Onder campervoorzieningen wordt verstaan: motorvoertuig dat is ingericht om te kunnen slapen en te verblijven.

4.3.4.3  Toetsing van het initiatief 'Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018'

Het voornemen gaat uit van het aanleggen van camperplaatsen en realiseren van boerderijkamers. De 
Boerderijkamers worden gerealiseerd in een bestaand voormalige agrarische schuur. In beide gevallen gaat het 
om het bieden van de mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben. 
Het toestaan van de camperplaatsen van boerderijkamers wordt mogelijk gemaakt op basis van het beleid 
'Buitengebied met kwaliteit'.

Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een aantoonbare meerwaarde. In de nota 
verblijfsrecreatie is een SWOT-analyse opgenomen waarin de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van 
verblijfsrecreatie in Noordoost Twente zijn opgenomen. Met voorgenomen ontwikkeling wordt ingespeeld op de 
kansen 'Vergrijzing, toenemend aantal senioren met meer vrije tijd en middelen' en 'Toenemende vraag naar 
(luxe) verblijfsaccommodaties in een natuurlijke omgeving'. Initiatiefnemers richten zich primair op de oudere 
rustzoekende kampeerder. Door vergrijzing neemt het aantal senioren met meer vrije tijd en middelen toe. Met 
voorgenomen ontwikkeling wordt hier op ingespeeld.

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het voornemen in overeenstemming is met de 'Nota 
verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018'.

4.3.5  Casco-benadering in Noordoost-Twente

4.3.5.1  Algemeen

In het Ontwikkelingsperspectief voor het Nationale Landschap Noordoost-Twente hebben de hierbij betrokken 
partijen 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. Zowel gemeenten als provincie 
hadden behoefte aan een praktisch concept om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan deze ambitie. 
Voor het bereiken van deze ambitie is het, het meest wenselijk om de belangen van initiatiefnemers die 
elementen willen verwijderen te koppelen aan grondeigenaren die bereid zijn nieuwe elementen te plaatsen om 
zo het landschap te versterken. Alle individuele aanvragen zullen dan uiteindelijk moeten leiden tot een beter 
functionerend en herkenbaar landschap. Om dit te bereiken is de casco-benadering ontwikkeld. 
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Met de casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten van 
Noordoost-Twente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: 
behoud en ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de 
cascobenadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de 
kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. 

4.3.5.2  Casco-benadering in de praktijk

De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen, samen met de ontwikkeling die deze landschappen hebben 
doorgemaakt (dynamiek), het uitgangspunt van de casco-benadering. Elk landschapstype heeft een eigen 
kenmerkende structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur is het casco van het landschap. Het kan 
daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en (kleinere) bosjes. Het beleid is er op gericht om dit 
casco te versterken. Toepassing van de casco benadering leidt op termijn tot versterking van het 'kleinschalige 
groene karakter' van het landschap in totaliteit.

De regels van de casco-benadering gelden niet voor: 

Punt elementen (zoals poelen en solitaire bomen).
Lijn elementen (zoals stijlranden en zandwegen).
Beplanting binnen bouwblokken/bebouwde kom.
Boomgaarden.
Bos groter dan 0,5 hectare. 

Voor bovenstaande elementen en het beheer van casco elementen geldt het reguliere beleid van elke 
afzonderlijke gemeente. De basis voor initiatieven is de cascokaart. Hierop staan drie typen elementen 
weergegeven, zie de navolgende tabel.

Landschapstype Opmerking

Elementen die tot het casco behoren Mogen in principe niet verplaatst worden

Elementen die niet tot het casco behoren Mogen verplaatst worden, als aan de regels van de 
casco-benadering wordt voldaan

Te compenseren elementen Locaties waar de initiatiefnemer de elementen heen 
kan verplaatsen

Aan de hand van de casco-kaart wordt beoordeeld of het landschapselement tot het casco behoort of niet. Uit de 
beoordeling hiervan volgen drie mogelijke opties:

Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op een lijn uit 
de casco-kaart.
Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de initiatiefnemer wil 
compenseren op een andere plek dan aangegeven op de casco-kaart.
Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te compenseren element 
ligt of op de casco-kaart, zo niet dan is de een aanvraag een combinatie met situatie 2 (afwijking 
compensatie).

In de volgende afbeelding is een uitsnede opgenomen van de ligging van het plangebied ten opzichte van 
casco-elementen.
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Afbeelding 4.5: Uitsnede cascokaart (Bron: Gemeente Dinkelland)

4.3.5.3  Toetsing van het initiatief aan de "Casco-benadering in Noordoost-Twente"

Zoals uit afbeelding 4.5 blijkt, is de bomenrij langs de toegangsweg richting het woonperceel aan de Morsweg 5 
onderdeel is van het casco. Daarnaast zijn er nabij en binnen het plangebied een aantal vlakken opgenomen die 
onderdeel uitmaken van het casco. Zoals ook in paragraaf 3.1 aangegeven blijft het groen binnen en nabij het 
plangebied behouden en wordt dit waar mogelijk versterkt met nieuwe inheemse soorten. De casco-elementen 
worden daarmee versterkt. Het plan is dan ook in overeenstemming met het casco-beleid.

4.3.6  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met de gemeentelijke beleidsuitgangspunten 
zoals verwoord in de in deze paragraaf behandelde beleidsstukken.
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Hoofdstuk 5  Milieu- en 
omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het 
betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, archeologie & 
cultuurhistorie en Besluit milieueffectrapportage.

5.1  Geluid

5.1.1  Algemeen

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

5.1.2  Situatie plangebied

Voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het toestaan van boerderijkamers en camperplaatsen. Daarnaast 
worden er sanitaire voorzieningen gerealiseerd. 

De camperplaatsen zijn volgens de Wgh geen geluidsgevoelige toetsing is dan ook niet noodzakelijk. In 
paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de effecten van het kampeerterrein op de omgeving.

Wat betreft de boerderijkamers wordt opgemerkt dat deze formeel gezien niet worden aangemerkt als 
geluidsgevoelig in het kader van de Wet geluidhinder. Echter, in specifieke situaties, kan er sprake zijn van 
uitzonderingen. Voorbeeld hiervan is de uitspraak ABRvS d.d. 29 februari 2012, nr. 201002029/1/T1/R2 dienen 
over recreatiewoningen:

"Niet in geschil is dat de in het plan voorziene 350 recreatiewoningen weliswaar geen bescherming genieten 
ingevolge de Wet geluidhinder, maar dat dit niet betekent dat de recreatiewoningen in het geheel geen 
bescherming tegen geluidhinder toekomt. Gezien het feit dat de toegekende bestemming "Recreatie - 
Verblijfsrecreatie" onder andere nachtverblijf toestaat, is naar het oordeel van de Afdeling sprake van een 
situatie waarin met een zekere regelmaat en gedurende langere tijd personen zullen verblijven in de 
recreatiewoningen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening komt daarom aan de recreatiewoningen een 
zekere mate van bescherming tegen geluidhinder toe."

Uit deze uitspraak blijkt dat in principe "elke situatie waarin met een zekere regelmaat en gedurende langere tijd 
personen zullen verblijven" als geluidgevoelig beschouwd kan worden. Dit betekent overigens niet dat deze 
situaties meteen grondig beschouwd dienen te worden of een hoog beschermingsniveau tegen geluid verdienen. 
Het geeft wel aan dat de motivering "een functie is niet geluidgevoelig" een te magere motivering is. Daarom 
worden de boerderijkamers hierna nader getoetst.

5.1.2.1  Wegverkeerslawaai

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden een wettelijke geluidszone hebben waarvan 
de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.

Wettelijke geluidszones van wegen:
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De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:

wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).

Rondom het plangebied zijn uitsluitend wegen aanwezig waarbij sprake is van een (zeer) beperkte 
verkeersintensiteit. Het betreffen ontsluitingswegen die primair worden gebruikt door bestemmingsverkeer. Gelet 
op het vorenstaande kan er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat de geluidsbelasting LDEN  op de 
boerderijkamers lager liggen dan de ambitie/voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Verder ligt ten noorden van het 
plangebied de Lemselosestraat. Het gaat hierbij om een doorgaande weg met een wettelijke geluidszone van 
250 meter. Deze weg ligt op circa 300 meter van het plangebied. Hiermee is ten aanzien van het aspect 
wegverkeerslawaai sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.1.2.2  Railverkeerslawaai

Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat in de nabijheid van het plangebied geen 
spoorlijn aanwezig is.

5.1.2.3  Industrielawaai

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, 
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven op 
het plangebied wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering).

5.1.3  Conclusie

Het aspect 'geluid' vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

5.2  Bodem

5.2.1  Algemeen

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

5.2.2  Situatie plangebied

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in het realiseren van boerderijkamers in bestaande bebouwing, 25 
camperplaatsen en bijhorende sanitaire voorzieningen. De boerderijkamers worden gerealiseerd in een schuur 
welke is gelegen binnen de woonbestemming. Ook de sanitaire voorzieningen worden deels gerealiseerd binnen 
bestaande bebouwing. Voor wat betreft de boerderijkamers en de sanitaire voorzieningen wordt opgemerkt dat 
de gronden reeds zijn voorzien van een woonbestemming. Gelet hierop kan er redelijkerwijs vanuit worden 
gegaan dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Bovendien is er ten aanzien van het realiseren van 
de boerderijkamers in beginsel geen sprake van bodemwerkzaamheden. 

Ten aanzien van de camperplaatsen wordt opgemerkt dat het hier uitsluitend gaat om het realiseren van een 
aantal camperplaatsen. Ook hiervoor is in beginsel geen sprake van bodemwerkzaamheden. Bovendien staan de 
verblijfsruimten in de campers niet in direct contact met de bodem.

Gelet op het vorenstaande wordt het uitvoeren van een bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht.

5.2.3  Conclusie

Het aspect 'bodem' vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
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5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Beoordelingskader

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

In de Wet luchtkwaliteit staan onder andere 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).

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

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

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:

woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m 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. 
Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor NO2 en PM10.

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

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

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

5.3.2  Situatie plangebied

Gelet op de aard en omvang van dit project, in verhouding tot categorieën van gevallen zoals beschreven in 
paragraaf 5.3.1.1 kan worden gesteld dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de 
luchtverontreiniging.

Tot slot wordt geconcludeerd dat de functies die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt niet worden 
aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'.

5.3.3  Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor voorliggend initiatief. 

5.4  Externe veiligheid

5.4.1  Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
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het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in: 

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
de Regeling basisnet; 
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

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

5.4.2  Situatie plangebied

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied en 
omgeving weergegeven. De blauwe contour geeft het plangebied weer.

Afbeelding 5.1: Uitsnede risicokaart (Bron: Nederland.risicokaart.nl)

Zoals op afbeelding 5.1 is te zien loopt er nabij het plangebied een buisleiding. Het gaat hierbij om een 
ondergrondse kerosineleiding van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO). Verder zijn er in de (nabije) 
omgeving geen risicovolle inrichtingen/functies aanwezig. 

Ten aanzien van de ondergrondse kerosineleiding is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten hiervan op het 
plangebied. Het volledige onderzoek is opgenomen Bijlage 2 van deze plantoelichting. Hierna wordt ingegaan op 
de belangrijkste resultaten.

Plaatsgebonden risico
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Het plaatsgebonden risico van DPO-leidingen is kleiner dan PR 10-7 per jaar. Het plaatsgebonden risico vormt 
daarmee geen belemmering voor de ontwikkeling. De PR 10-8 contour ligt op circa 10 meter uit het hart van de 
leiding. Het plangebied ligt hier voor een zeer beperkt deel binnen (zie afbeelding 5.2). Echter zijn hier geen 
risicogevoelige functies voorzien en gaat het om gronden die worden voorzien van een groenbestemming. 

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

Afbeelding 5.2: Plangebied en plaatsgebonden risicocontour (Bron: AVIV)

Groepsrisico

Afbeelding 5.3 toont het invloedsgebied van 30 meter aan weerszijden van de DPO-leiding. Binnen het 
invloedsgebied bevindt zich geen bebouwing. Er is daarom geen sprake van een groepsrisico. 
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Afbeelding 5.3: Plangebied en invloedsgebied groepsrisico (Bron: AVIV)

Belemmeringenstrook

Voor buisleidingen geldt een zogeheten belemmeringenstrook waarbinnen geen nieuwe bouwwerken opgericht 
mogen worden. In afbeelding 5.4 toont de belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijde van de 
kerosineleiding. Er is geen overlap met het plangebied.

Afbeelding 5.4: Plangebied en belemmeringenstrook (Bron: AVIV)
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5.4.3  Conclusie

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

5.5  Bedrijven en milieuzonering

5.5.1  Algemeen

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

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

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

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” 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 of 
wijzigingsplan mogelijk is. 

Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze afstanden als harde eis gezien 
worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een passende afstand van bedrijven worden 
gesitueerd.

5.5.2  Gebiedstypen

Afstemming van bestaande en nieuwe functies gebeurt door het aanhouden van zogenaamde richtafstanden. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering'. Bij deze richtafstanden 
wordt rekening gehouden met de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar zoals gesteld in de 'Staat van 
bedrijfsactiviteiten'. Hierbij wordt uitgegaan van het principe van functiescheiding, waarbij twee gebiedstypen te 
onderscheiden zijn, namelijk: 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. 

De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- 
en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. Daarbij wordt in 
de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik 
de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te voeren dan met het oog op een goed woon- en 
leefklimaat noodzakelijk is.

Het plangebied ligt in het buitengebied. Hoewel rondom het plangebied naast wonen ook (agrarische) 
bedrijfspercelen aanwezig zijn, kan uit worden gegaan van de gebiedstype 'rustige woonwijk'. De in de 
omgeving aanwezige milieubelastende functies liggen namelijk op meer dan 100 meter van het plangebied. 
Hierna zijn bijbehorende richtafstanden weergegeven.

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype 
rustige woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype 
gemengd gebied

1 10 m 0 m

2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m
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4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m

6 1.500 m 1.000 m

5.5.3  Situatie plangebied

5.5.3.1  Algemeen

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt, dient bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden 
naar de omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

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

5.5.3.2  Externe werking

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

De beoogde boerderijkamers kan op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' het best worden 
vergeleken met de functie 'hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra'. De functie van 
de camperplaatsen kan op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' het best worden vergeleken 
met de functie 'kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)'. In onderstaande tabel is per functie 
aangegeven wat de milieucategorie het betreft en de daarbij behorende richtafstanden.

Functie Milieucategori
e

Geur (m) Stof (m) Geluid 
(m)

Gevaar (m)

hotels en pensions met keuken, 
conferentie-oorden en congrescentra

1 10 0 10 10

kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met 
keuken)

3.1 30 0 50 30

Binnen een straal van 50 meter rondom de beoogde camperplaatsen en boerderijkamers zijn geen 
milieugevoelige functies van derden aanwezig. 

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

5.5.3.3  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie(s) binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving en andersom of de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden 
van omliggende bedrijven aantasten.

In de omgeving van het plangebied zijn verschillende milieubelastende functies aanwezig, waaronder een aantal 
veehouderijen. Opgemerkt wordt dat voor veehouderijen, op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en 
milieuzonering’, de grootste richtafstand veelal voor het aspect geur geldt. Bij veehouderijen zijn echter niet de 
richtafstanden, maar de wettelijk aan te houden afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor 
vergunningsplichtige veebedrijven bepalend. In deze paragraaf zullen de richtafstanden bij veehouderijen voor 
wat betreft het aspect geur buiten beschouwing blijven, maar worden wel de overige milieuaspecten behandeld. 
In paragraaf 5.6 wordt nader ingegaan op het aspect geur.

Adres Functie Milieucategorie Grootste 
richtafstand

Feitelijke afstand

Wolbertdijk 3-3a Intensieve 
veehouderij

4.1 30 meter (stof) 
50 meter (geluid)

110 meter

Stegmanweg 2 Grondgebonden 
veehouderij

3.2 30 meter (stof en 
geluid)

290 meter

Morsweg 3-3A Grondgebonden 
veehouderij

3.2 30 meter (stof en 
geluid)

100 meter

Morsweg 2-2A Paardenhouderij 3.1 30 meter (stof en 
geluid)

190 meter
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Lemselosestraat 8 Grondgebonden 
veehouderij

3.2 30 meter (stof en 
geluid)

180 meter

De genoemde afstanden zijn gemeten tussen het plangebied en het bouwvlak/bestemmingsvlak van de 
genoemde bedrijven. Op basis van vorenstaande tabel wordt geconcludeerd dat aan de richtafstanden wordt 
voldaan. Ter plaatse van het plangebied is dan ook sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Andersom worden omliggende milieubelastende functies niet belemmerd in hun bedrijfsvoering.

5.5.4  Conclusie

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

5.6  Geur

5.6.1  Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader 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 paarden) en een geurgevoelig object de volgende 
afstanden aangehouden te worden: 

1. ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 
2. 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 de geurbelasting, 
binnen een concentratiegebied, 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.

5.6.2  Activiteitenbesluit milieubeheer

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitbesluit ook van toepassing op agrarische activiteiten. Het Besluit landbouw 
milieubeheer is tegelijkertijd komen te vervallen. Agrarische bedrijven hebben geen vergunning meer nodig als 
al hun activiteiten onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen. Dit zijn type B-bedrijven, zoals 
veehouderijen, kinderboerderijen (en andere bedrijven die kleinschalig dieren houden), glastuinbouwbedrijven, 
bedrijven met teelt in gebouwen, bedrijven met open teelt, agrarische loonwerkers en losse opslagen 
(bijvoorbeeld mest).

Voor geurhinder is in het Activiteitenbesluit een soortgelijk beoordelingskader opgenomen als in de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv). Zo gelden binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde normen als in de Wgv. 
Ook de geurbelasting wordt bepaald volgens het bepaalde in de Wgv. Hetzelfde geldt voor het meten van de 
afstanden.

5.6.3  Situatie plangebied

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in het realiseren van boerderijkamers, camperplaatsen en bijhorende 
sanitaire voorzieningen. Ten aanzien van de camperplaatsen is het van belang om te bepalen of de 
camperplaatsen worden aangemerkt als een geurgevoelig object in het kader van de Wgv. Ingevolgde artikel 1 
van de Wgv is een geurgevoelig object een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting 
geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een 
daarmee vergelijkbare wijze van gebruik wordt gebruikt.

Gelet op het vorenstaande zijn de beoogde camperplaatsen niet aan te merken als een gebouw, waardoor de 
campersplaatsen niet worden aangemerkt als een geurgevoelig object in het kader van de Wgv. Een nadere 
toetsing aan de Wgv wordt in dit geval dan ook niet noodzakelijk geacht.

Ten aanzien van de sanitaire voorzieningen is geen sprake van menselijk wonen of menselijk verblijf waar 
mensen permanent of een daarmee vergelijkbare wijze aanwezig kunnen zijn. Er is hiermee dan ook geen 
sprake van een geurgevoelig object in het kader van de Wgv. Een nadere toetsing aan de Wgv wordt in dit geval 
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dan ook niet noodzakelijk geacht.

Voor wat betreft de boerderijkamers wordt eveneens gesteld dat er geen sprake is van een geurgevoelig object. 
Op basis van jurisprudentie (ABRvS, 201104200/1/H1) wordt geconcludeerd dat wanneer er sprake is van het 
bieden van recreatief (nacht)verblijf voor beperkte duur, te weten een vakantieperiode van maximaal enkele 
achtereenvolgende weken, dat van permanent of daarmee gelijk te stellen gebruik voor menselijk verblijf geen 
sprake is, zodat daarmee geen sprake is van een geurgevoelig object in de zin van artikel 1 van de Wgv. De 
boerderijkamers zijn bedoeld voor het bieden van recreatieve overnachtingen voor een beperkte duur. In 
uitzondering gaat het hierbij om enkele achtereenvolgende weken. Een nadere toetsing aan de Wgv wordt in dit 
geval dan ook niet noodzakelijk geacht.

5.6.4  Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor dit plan.

5.7  Ecologie

5.7.1  Algemeen

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten.

5.7.2  Gebiedsbescherming

5.7.2.1  Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die 
zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op 
grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de Wet 
natuurbescherming beschermd. 

Het plangebied ligt niet binnen Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft de 
Lemselermaten op een afstand van circa 1,3 kilometer van het plangebied. 

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten en 
habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige aantallen/arealen 
voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten binnen een Natura 
2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de instandhoudingsdoelstellingen in 
gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke externe werking van de beoogde 
ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om te toetsen of de realisatie van de 
beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is aangewezen. Hiervoor is in elk geval 
een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk. 

Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast 
directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare 
habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. 

Ten aanzien van mogelijke toename van stikstofdeposities wordt opgemerkt dat de voorgenomen ontwikkeling 
zeer kleinschalig is. Gelet op de kleinschaligheid en afstand tot Natura 2000-gebieden wordt gesteld dat er geen 
sprake is van negatieve effecten ten aanzien van Natura 2000-gebieden. Een stikstofberekening kan daarom 
achterwege gelaten worden.

5.7.2.2  Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid (NNN). Het NNN is in 
provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. In 
principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten. 

Het plangebied ligt niet binnen het NNN. De dichtstbijzijnde gronden van het NNN liggen op circa 575 meter van 
het plangebied. Gezien de afstand tot het NNN en de aard en omvang van de ontwikkeling wordt geconcludeerd 
dat er geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.
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5.7.3  Soortenbescherming

5.7.3.1  Algemeen

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er 
sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet er worden 
bekeken of hier een vrijstelling voor geldt anders moet er een ontheffing worden gevraagd.

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het plangebied een quickscan 
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Voor het 
volledige onderzoek wordt verwezen naar Bijlage 3 van deze toelichting.

5.7.3.2  Situatie plangebied

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. 
Beschermde grondgebonden zoogdieren, amfibieën en vleermuizen bezetten geen vast rust- en 
voortplantingsplaats in het plangebied. Grondgebonden zoogdieren en amfibieën benutten het plangebied wel als 
foerageergebied. Vleermuizen benutten het plangebied niet als foerageergebied.  

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 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 noordelijk gelegen schuur gesloopt wordt tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen 
sluiten. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.   

5.7.4  Conclusie

Het aspect 'ecologie' vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

5.8  Archeologie en cultuurhistorie

5.8.1  Archeologie

5.8.1.1  Algemeen

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in 
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan dient de initiatiefnemer 
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.

5.8.1.2  Situatie plangebied

In afbeelding 5.5 is een uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Dinkelland weergegeven. 
Het plangebied is daarin met blauwe contour aangeduid.
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Afbeelding 5.5: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Dinkelland (Bron: gemeente Dinkelland)

Het plangebied ligt in een gebied dat is aangemerkt als 'bufferzone rond erf'. Een archeologisch onderzoek is 
nodig bij bodemingrepen groter dan 2.500 m2 en dieper dan 40 centimeter. Deze oppervlakte wordt niet 
overschreden. Bovendien zijn voor het aanleggen van campeerplaatsen geen bodemingrepen noodzakelijk. Wel 
wordt een bestaand bijgebouw gesloopt en een ander bijgebouw uitgebreid. Hierbij wordt de oppervlakte van 
2.500 m2 niet benaderd. Een archeologisch onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

5.8.2  Cultuurhistorie

5.8.2.1  Algemeen

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.

In de Bro is in artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a opgenomen dat een bestemmingsplan/wijzigingsplan “een 
beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 
aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.

5.8.2.2  Situatie plangebied

Er bevinden zich in het plangebied en in de directe omgeving hiervan geen rijks- dan wel gemeentelijke 
monumenten, waarvan de cultuurhistorische waarden door voorliggend plan negatief zouden kunnen worden 
beïnvloed. Geconcludeerd wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan.

5.8.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van negatieve 
effecten op cultuurhistorische waarden.

5.9  Besluit milieueffectrapportage

5.9.1  Kader

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen:

Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan); Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een 
passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet natuurbescherming nodig is.

46      bestemmingsplan Buitengebied, Morsweg 5 Weerselo



Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor 
die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan 
genoemd is in kolom 3 (plannen).
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4); Er ontstaat een 
m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit 
besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen 
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van 
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of 
meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend voor' 
en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als 
eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit 
onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling 
moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.

5.9.2  Situatie plangebied

5.9.2.1  Artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 1,3 kilometer afstand van het plangebied. Gezien de 
aard en omvang van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in relatie tot de ruime afstand tot Natura 
2000-gebied wordt geconcludeerd dat geen sprake zal zijn van een aantasting van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura-2000 gebied. Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 lid 
1 van de Wet natuurbescherming is in het kader van het voornemen dan ook niet noodzakelijk. Daarom is geen 
sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer. 

5.9.2.2  Drempelwaarde Besluit m.e.r.

In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en 
daarmee geen sprake van een directe m.e.r.-plicht.

In onderdeel D 11.2 van het besluit wordt de “aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen” genoemd. Indien 
geoordeeld wordt dat sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' is mogelijk een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. 

Uit jurisprudentie volgt dat het antwoord op de vraag of sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' 
afhankelijk is van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aan de hand van aspecten als 
aard en de omvang van de voorziene ontwikkeling moet worden beoordeeld of sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject. Niet relevant is of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen 
ontstaan.

De in het voorliggend bestemmingsplan besloten ontwikkeling gaat uit van het toestaan van 25 camperplaatsen, 
drie boerderijkamers en bijhorende sanitaire voorzieningen op en bij een bestaand woonperceel aan de 
Morsweg 5 te Weerselo. Het gaat om een (zeer) kleinschalige ontwikkeling waarbij het aantal 
verkeersbewegingen niet (onevenredig) toeneemt. Verder is, voor zover in dit kader relevant, sprake van een 
functie die niet leidt tot een aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van omliggende woningen of een 
beperking voor andere functies in de directe omgeving. Gelet op het vorenstaande en de aard en omvang van de 
voorgenomen ontwikkeling, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als 
bedoeld in het Besluit m.e.r.. Tevens blijkt uit dit hoofdstuk en Hoofdstuk 6 dat dit bestemmingsplan geen 
belangrijk nadelige milieugevolgen heeft, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.

5.9.3  Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten als gevolg 
van de vaststelling van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6  Wateraspecten

6.1  Vigerende beleid

6.1.1  Europees beleid

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

6.1.2  Rijksbeleid

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

6.1.3  Provinciaal beleid

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

6.1.4  Waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en 
Veluwe, Drents Overijsselse Delta, en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water 
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het 
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.

In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil 
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema's waterveiligheid, voldoende water, 
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op het:

voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen voor een 
goed functionerend regionaal watersysteem.
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.
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6.2  Waterparagraaf

6.2.1  Watertoets

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is 
verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie (watertoets).

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met 
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

6.2.2  Watertoetsproces

Via de Digitale Watertoets is Waterschap Vechtstromen van de ontwikkeling op de hoogte gebracht. Uit de 
Watertoets volgt dat de normale procedure doorlopen dient te worden. Het resultaat is opgenomen in Bijlage 4. 
In de volgende paragaaf wordt nader ingegaan op de relevante wateraspecten.

6.3  Wateraspecten
Het perceel aan de Morsweg 5 is reeds aangesloten op een gemeentelijk drukriool. Het beoogde gebouw met 
sanitaire voorzieningen zal hier eveneens op aangesloten worden. Daarnaast wordt er aan het begin van de oprit 
een loosput aangelegd waar campers afvalwater kunnen lozen. Het voornemen is om deze loosput aan te sluiten 
op het gemeentelijke drukriool. 

Het plan zorgt niet of nauwelijks voor een toename van het verhard vloeroppervlak. Hierdoor worden 
compenserende maatregelen niet noodzakelijk geacht. Hemelwater wordt binnen het plangebied opgevangen en 
ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Hier is, gelet op de omvang van het perceel ruim voldoende ruimte voor.
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Hoofdstuk 7  Juridische aspecten en 
planverantwoording

7.1  Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van het 
juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan 
op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op 
de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is 
toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

7.2  Opzet van de regels

7.2.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen om 
ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2010. 
In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn 
ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 
normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. 

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

1. Inleidende regels (begrippen en wijze van meten); 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels (o.a. afwijkingsregels); 
4. Overgangs- en slotregels.

7.2.2  Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten: 

Begrippen (Artikel 1) 

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een eenduidige 
interpretatie van deze begrippen vastgelegd. 

Wijze van meten (Artikel 2) 

Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen betreffende de 
maatvoering begrepen moeten worden.

7.2.3  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.: 

Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (goot- en bebouwingshoogte, etc.); 
Nadere eisen: met het oog op het voorkomen van onevenredig aantasting van bepaalde aspecten kunnen 
burgemeester en wethouders nadere eisen stellen aan de ondergeschikte punten;
Specifieke gebruiksregels: omschrijving van wat in ieder geval onder strijdig gebruik wordt gerekend;
Afwijkingen van de gebruiks- en bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de 
aangegeven bestemmingen en bouwregels.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden: 
vergunningenstelsel voor bepaalde werken en werkzaamheden, ter bescherming van de aan de bestemming 
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gekoppelde waarden.

7.2.4  Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit: 

Anti-dubbeltelregel (Artikel 7)

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze verdichting kan 
zich voornamelijk voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt bij 
de berekening van een maximaal bebouwingspercentage.

Algemene gebruiksregels (Artikel 8)

In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het gebruik 
uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich mee dat de 
bestemmingsomschrijving van de te onderscheiden bestemming helder en duidelijk moet zijn.

Algemene aanduidingregels (Artikel 9)

In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven. Hierin zijn bepalingen opgenomen ter 
bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied.

Algemene afwijkingsregels (Artikel 10)

In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op 
ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.

Overige regels (Artikel 11)

In dit artikel zijn de eisen ten aanzien van parkeren opgenomen. 

7.2.5  Overgangs- en slotregels

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

7.3  Verantwoording van de regels
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar 
worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de 
burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is.

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld.

7.3.1  Agrarisch - 1

Deze bestemming is, conform geldend bestemmingsplan, opgenomen ter plaatse van de agrarische gronden 
rondom de het woonperceel. 

Gronden met deze bestemming zijn met name bestemd voor het agrarisch gebruik en het behoud, herstel en de 
ontwikkeling van de landschappelijke waarden van de gronden. Hieraan is toegevoegd dat ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - camperplaatsen' 20 camperplaatsen mogelijk worden gemaakt.

In de bouwregels is bepaald dat uitsluitend erf- en terreinafscheidingen toegestaan zijn. Wel kan hier van af 
worden geweken middels een omgevingsvergunning. In de specifieke gebruiksregels zijn vormen van strijdig 
gebruik opgenomen. Hier zijn tevens uitzonderingen voor opgenomen. Hier is specifiek bepaald dat 
werkzaamheden in het kader van het ruimtelijk kwaliteitsplan niet vergunningsplichtig zijn. 

Tevens is in de specifieke gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting voor landschappelijke inpassing 
opgenomen. Er is ervoor gekozen om deze verplichting binnen de agrarische bestemming op te nemen, omdat 
de landschapsmaatregelen benodigd zijn als gevolg van het aanleggen/ mogelijk maken van de camperplaatsen 
binnen deze bestemming.
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7.3.2  Bos en natuur

De belangrijkste bestaande en toekomstige opgaande groenstructuren zijn voorzien van de bestemming 'Bos en 
natuur'.

De voor 'Bos en natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor natuur, bosbouw en houtproductie, het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke waarden van de 
bos- en natuurgebieden en beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al 
dan niet mede bestemd voor waterberging.

7.3.3  Wonen

Het huidige woonperceel is, overeenkomstig de huidige planologische situatie, voorzien van de bestemming 
'Wonen'.

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor 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;
3. maximaal twee boerderijkamers, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm 

van wonen - boerderijkamers”;
4. sanitaire voorzieningen ten behoeve van camperplaatsen, indien de gronden zijn voorzien van de 

aanduiding “specifieke vorm van wonen - sanitaire voorzieningen”;

Verder zijn er maximaal 5 camperplaatsen toegestaan ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 
wonen - camperplaatsen”.

Voor wat betreft de bouwregels is aangesloten op de bouwregels zoals opgenomen in het bestemmingsplan 
"Buitengebied 2010" van de gemeente Dinkelland.

Tevens is in de specifieke gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting voor landschappelijke inpassing 
opgenomen teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

7.3.4  Leiding - Brandstof

Deze bestemming is conform het nu geldende bestemmingsplan ter plaatse van de zuidoosthoek van het 
plangebied opgenomen. Gronden met deze bestemming zijn, naast de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor een brandstofleiding met de daarbijbehorende veiligheidszone en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Deze bestemming is opgenomen ter bescherming van de aldaar 
aanwezige ondergrondse brandstofleiding. 
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Hoofdstuk 8  Economische 
uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk 
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien 
het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels 
niet noodzakelijk is.

In het voorliggende geval wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente. 
Hierin wordt tevens het risico van planschade opgenomen, zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is 
verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.
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Hoofdstuk 9  Inspraak, vooroverleg en 
zienswijzen

9.1  Vooroverleg

9.1.1  Het rijk

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

9.1.2  Provincie Overijssel

Het plan zal in het kader van vooroverleg aan de provincie worden voorgelegd.

9.1.3  Waterschap Vechtstromen

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Deze toets resulteerde in een 
normale procedure. Het plan is dan ook aan het waterschap voorgelegd in het kader van vooroverleg. De 
resultaten hiervan zijn in Hoofdstuk 6 verwerkt.

9.2  Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend 
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In voorliggend geval wordt geen voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage gelegd.

9.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor zes weken voor een ieder terinzage gelegen. Gedurende 
voorgenoemde zes weken kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Er zijn 3 
reclamanten die gebruik hebben gemaakt van het recht om een zienswijze in te dienen.

De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de in Bijlage 5 opgenomen Zienswijzennota.

Mede naar aanleiding van de zienswijzen worden de volgende wijzigingen doorgevoerd. 

Regels 

Het erfinrichtingsplan, waarvoor een voorwaardelijke verplichting is opgelegd in de regels, wordt aangepast. De 
camperplaatsen aan de noordzijde van het erf worden onder een hoekverdraaiing gerealiseerd zodat privacy van 
naastgelegen woning meer geborgd is, zicht hierop wordt verminderd door de draaiing en het realiseren van een 
houtsingel op locatie 'O'. 

In de regels worden tevens de aantallen camperplaatsen per aanduiding aangepast zodat de regels 
overeenkomen met de aantallen zoals weergegeven op het erfinrichtingsplan.

Verbeelding

De aanduidingen voor camperplaatsen worden in overeenstemming gebracht met het aantal camperplaatsen 
zoals opgenomen in het erfinrichtingsplan.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan
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Aan de Morsweg in Weerselo is een voormalig agrarisch erf gelegen. 
De agrarische activiteiten zijn al langer gestaakt en thans is sprake van 
de bestemming “Wonen”. De opstallen zijn al enige jaren in gebruik als 
caravanstalling. De familie wil nieuwe activiteiten ontplooien en wil daarom 
een camperplaats starten in combinatie met de realisatie van een drietal 
boerderijkamers. 

Een camperplaats aan de Morsweg is uiterst interessant. Niet alleen is deze 
markt in opkomst, de plek nabij de stad Oldenzaal zal erg gewild zijn bij 
camperaars. Het centrum van Oldenzaal ligt op nog geen 4 kilometer van de 
voorgenomen camperplaats. Dat is zeer eenvoudig met de fiets te doen. Een 
nieuwe camperplaats draagt bij aan de leefbaarheid van het buitengebied. 
Daarnaast werpt het toegevoegde aanbod voor toerisme altijd z’n vruchten af 
voor het toerisme in de algemeenheid. 

De ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt via het nieuwe beleid “buitengebied 
met kwaliteit”.  Via deze regeling kan een initiatiefnemer een uitbreiding 
tegemoet zien, mits een evenwichtige bijdrage in de ruimtelijke kwaliteit 
wordt geleverd. De gemeente heeft op 29 juni 2021 aangegeven in principe 
medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling.

Landschappelijke inpassing

De gemeente Dinkelland eist voor de ontwikkeling een landschappelijke 
inpassing. In dit document wordt daarom de landschappelijke inpassing 

uiteengezet. Er wordt een beschrijving van het plangebied gegeven, het 
omliggende landschap en het vigerende beleid. Dat resulteert in een 
beschrijving van de nieuwe situatie die aan het gestelde beleid voldoet. 

1. Aanleiding
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Het plangebied is gelegen aan de rand van een beekdalgebied tussen 
dekzandgebieden in. Er is zonder meer sprake van hoogteverschillen. Aan de 
noordzijde is de Lemseler Esch gelegen, ten zuiden wat kleinere kampjes. 
Het plangebied zelf ligt wat lager en direct nabij een beek, de Lemselerbeek. 
De hoogteverschillen zijn ontstaan in de laatste ijstijd waar zandruggen en 
beekdalen na verloop van tijd veelal zijn geërodeerd. De grotere aanwezige 
dekzandruggen werden in gebruik genomen als gezamenlijke essen. 
De kleinere zandkopjes werden gebruikt als de eenmansesjes die het 
karakteristiek van het Essen- en kampenlandschap tot gevolg had.

Matenlandschap

Het plangebied ligt in een klein gedeelte matenlandschap tussen het essen- 
en kampenlandschap. Door de gunstige ligging al vroeg in trek voor bewoning. 
De hogere delen waren geschikt voor onder meer het verbouwen van granen, 
de lagere gronden waren geschikt als hooiland. Op de hogere delen werden 
heideplaggen na vermenging met uitwerpselen van het vee ter bemesting 
naar de essen gebracht waardoor zij nog hoger in het landschap kwamen te 
liggen. De es is altijd open geweest, maar het matenlandschap is een van 
oorsprong zeer gevarieerd en kleinschalig landschap. Daarvan is helaas weinig 
over. Veel landschappelijke elementen zijn verdwenen, in dit geval vooral door 
de schaalvergroting en/of ruilverkavelingen in de landbouw. Dat is goed weer 
te zien op de cultuurhistorische kaarten. 

Het landschap

Het landschap rondom het plangebied is voorheen erg gesloten geweest. 
De essen waren vanzelfsprekend open, maar rondom was er een 
aaneenschakeling van houtwallen en houtsingels met daaraan gekoppeld 

verspreid liggende erven. Het kenmerkende coulisselandschap rondom het 
plangebied is gesneuveld door de jaren heen, maar toch is het gebied nog 
goed herkenbaar door belangrijke landschappelijke dragers. Vooral de meer 
robuuste elementen langs wegen of met een functie zijn bewaard gebleven. 

Nieuwe elementen

In principe is er sprake van een kwalitatieve en herkenbare landschappelijke 
kamer. De randen zijn goed vertegenwoordigd met landschapselementen 
onder meer door een hakhoutsingel langs de beek en een zware bomenlaan 
richting het erf. Er is geen direct noodzaak om veel beplanting toe te voegen 
al is er wel een kans om de westzijde, langs de Morsweg nader te versterken. 
Voor de rest is met name behoud van belang. 

Huidige indeling

Hoewel er sprake is van een duidelijke hiërarchie, is er geen sprake van 
een cultuurhistorische opzet. De woning ligt namelijk wel voor de daaraan 
ondergeschikte bijgebouwen, maar de stijl en de situering van de woning 
wijkt af. De voormalige boerderij is gesloopt en was wat meer noordwest 
gelegen. De voorgenomen ontwikkeling heeft feitelijk geen verbintenis met 
de bebouwing, dus het beeld zal niet veranderen. Daartoe is geen aanleiding.

2. Huidige situatie
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Locatie plangebied ten westen van Oldenzaal. (Bron: geo.overijssel.nl) Plangebied. (Bron: geo.overijssel.nl)

Planlocatie omstreeks 1910. (Bron: topotijdreis.nl)
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3.1 Omgevingsvisie Overijssel

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

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

Generieke beleidskeuzes:
Deze keuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of Provincie. Het zijn 
keuzes die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. Vooral 

reserveringen voor integraliteit, toekomstbestendigheid, concentratiebeleid, 
ruimtegebruik, waterveiligheid, externe veiligheid, LOG gebieden en 
begrenzingen als Nationale Landschappen, NNN-gebieden (natuurnetwerk 
Nederland) en de EHS zijn voorbeelden van generieke beleidskeuzes. 
Daarnaast zijn er gebied specifieke beleidskeuzes. De beleidskeuzes hebben 
geen invloed op de voorgenomen ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectieven:
In de visie zijn drie ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving 
en drie voor de stedelijke omgeving. Deze perspectieven schetsen een 
ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan welke 
beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. Het plangebied is aangemerkt 
als “Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap”. Dat betekent dat 
diverse functies verweven moeten worden. Het belangrijkste land gebruik 
blijft melkveehouderij en akkerbouw, maar aan de andere kant is er ruimte 
voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen 
en andere bedrijvigheid. In elk geval staat de ambitie, “voortbouwen op 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen”, voorop. De 
voorgenomen ontwikkeling past bij de gestelde ambitie indien de kenmerken 
waar mogelijk behouden blijven. Nabij gelegen is de ambitie “Agrarisch 
ondernemen in het grootschalig landschap”. Hierbij gaat het er vooral om 
dat modernisering en schaalvergroting in de landbouw de ruimte krijgen. 
Initiatieven mogen dus de ontwikkelingen in de landbouw niet beperken. In 
de voorliggende situatie is daar geen sprake van.

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

Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is aanvankelijk ontstaan zonder toedoen van de mens door 
onder andere invloeden van abiotische processen als de ijstijden, de wind en 
water. De locatie is gelegen in een beekdalgebied tussen dekzandvlakten. 
Er is daarom sprake van reliëf. In de jaren zijn hoogteverschillen gedeeltelijk 
geërodeerd door de wind, weer versterkt door de wijze van agrarisch gebruik 
(essen en eenmansesjes) en weer verminderd door de schaalvergroting in de 
landbouw. Hoogteverschillen zijn in dit gebied nog altijd erg goed herkenbaar. 

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat er een 
(agrarisch) cultuurlandschap. De eerste nederzettingen in Nederland werden 
gesticht op de rand van de hogere stuwwallen en/of dekzandruggen naar de 

overgang met de lagere gronden. De akkers op de hogere gronden werden 
intensief gebruikt en bemest met heideplaggen uit het voormalige potstal 
systeem. In de lagere (beekdal) gebieden waren de gronden geschikt voor 
hooilanden. Dit matenlandschap was van oorsprong zeer kleinschalig. Door 
de schaalvergroting is dat sterk afgenomen, maar nog altijd zorgen belangrijke 
landschappelijke dragers voor de herkenning van het gebied. De ontwikkeling 
moet bijdragen aan de herkenning van het landschap. In dit geval houdt dat 
vooral behoud van het bestaande in. 

3.2 Buitengebied met kwaliteit (ruimtelijk beleid buitengebied)

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijk de uitwerking 
van de omgevingsvisie opgepakt. Het beleid is opgesteld ter vervanging van 
vele andere ruimtelijke regelingen. Volgens de gemeente werd dit onnodig 
ingewikkeld. De absolute doelstelling van het beleid is om de ruimtelijke 
kwaliteit in het buitengebied in stand te houden en te verbeteren. Anderzijds 
is het doel om (economische) ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk te 
maken om zo een bijdrage te leveren aan een vitaal en leefbaar buitengebied. 

Er zijn algemene randvoorwaarden opgesteld:

1.  De ontwikkeling moet leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
2. Bij elke ontwikkeling hoort een basisinspanning.
3. Er is een balans tussen ontwikkeling en de kwalitatieve investeringen.
4. De ontwikkeling past naar aard en omvang.
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Links: natuurlijke laag. Plangebied is omschreven als: “beekdalgebied op overgang naar dekzandvlakte”. Rechts: laag van Cultuurlandschap. Plangebied is omschreven als: “maten-
landschap” met overgang naar “Essenlandschap”. (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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5. De bestaande infrastructuur is toereikend. 
6. Parkeren vindt op eigen erf plaats. 
7. Er is geen sprake van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat.
8. Er is geen onevenredige afbreuk voor aanwezige functies.
9. Er is geen onevenredige afbreuk aan de belangen van derden.
10. Indien noodzakelijk wordt er een bedrijfsplan gevraagd.
11. In het bestemmingsplan worden de ruimtelijke verplichtingen opgenomen.
12. Gecombineerde toepassingen van de beleidsregels is mogelijk.
13. Niet actuele vergunningen kunnen niet worden benut.

De aanvraag betreft een functiewijziging waarbij ten dele wordt omgeschakeld 
naar een nieuwe functie. De hoogte van de kwaliteitsimpuls wordt in dat geval 
bepaald door vooraf bepaalde bedragen. Volgens de tabel is er sprake van een 
waardevermeerdering van € 6.237,- exclusief BTW. Op twee verschillende 
plekken wordt de aanduiding camperplaats aangebracht. Omdat het gaat om 
een aan het buitengebied gebonden functie mag 75 % in mindering worden 
gebracht. De investering in de ruimtelijke kwaliteit bedraagt in dat geval € 
1.559,25 exclusief BTW. 

Hoewel de kosten vele malen hoger liggen mag slechts 10% in mindering 
worden gebracht. Daarnaast is er een bezoek gebracht aan het kwaliteitsteam. 
Ook deze kosten mogen in mindering worden gebracht. Dat levert een netto 
investering op van € 1.153,33. De investering is in dit geval zo minimaal dat 
er voor gekozen is om geen nadere berekening op te stellen. Het bedrag is 
te verwaarlozen. Door de aanplant aan de westzijde van het perceel wordt 

bovendien het bedrag met een groots gemak overschreden. Gesteld moet 
worden dat de voorgenomen ontwikkeling voldoet aan het gestelde beleid.

3.3 Casco benadering Noordoost Twente

De gemeente Tubbergen hanteert, vooral ter bescherming van het bestaande 
landschap, het casco beleid. Door het casco beleid is het mogelijk om via een 
kaart te achterhalen of een ontwikkeling wel of niet in strijd is met elementen 
welke tot de casco behoren. Elementen als onderdeel uitmakend van de 
Casco zijn in principe niet te verwijderen (groen lijnen/vlakken op de kaart). 
De ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de bestaande casco elementen. 
Geen van de elementen wordt verplaatst en/of aangetast. De ontwikkeling 
heeft daarom geen consequenties voor het cascobeleid en/of het cascobeleid 
heeft geen consequenties voor de ontwikkeling.
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Onder: KGO berekening voor de ruimtelijke investering. Boven: bestemming af- en opwaardering. 
(Bron: N+L)

Fragment van de cascokaart behorende bij de casco benadering. (Bron: geo.overijs-
sel.nl)

A

B
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Aan de Morsweg is initiatiefnemer voornemens om een aantal camperplaatsen 
aan te leggen in combinatie met 3 boerderijkamers. Hoewel er iets wordt 
toegevoegd aan het programma heeft de ontwikkeling geen consequenties 
voor de ruimtelijke kwaliteit. Er worden feitelijk geen gebouwen gesloopt, 
maar er worden ook geen gebouwen toegevoegd. Ter plaatse is sprake van 
een voormalig agrarisch bedrijf. Inmiddels is de bestemming “Wonen”. Het 
erf kent een woning een meerdere ondergeschikte bijgebouwen. Hoewel er 
sprake is van een duidelijke hiërarchie, wijkt de woning door de stijl en positie 
af van de rest van de bebouwing. Deze keuze is in het verleden gemaakt en 
gehonoreerd, maar zoals vermeld voorziet de ontwikkeling niet in wijzigingen 
qua bebouwing en/of erfcompositie. In één van de bestaande gebouwen (C 
op tekening) worden 3 boerderijkamers ingericht. De andere bijgebouwen zijn 
in gebruik voor privé opslag en de stalling van caravans. 
 
Er is sprake van zware, beeldbepalende en karakteristieke houtopstanden. De 
veelvoud aan bomen maken het erf en dragen voor een belangrijk deel bij aan 
de herkenning van het landschap. In alle gevallen blijven de houtopstanden 
behouden al ontdoet de initiatiefnemer de houtopstanden wel van achterstallig 
onderhoud. Met de komst van de camperplaats zijn er geen gevolgen voor 
de houtopstand. Zowel aan de noordzijde als de zuidwestzijde van het erf 
worden de camperplaatsen op voldoende afstand gelegd. Respectievelijk gaat 
het om 7 en 18 plekken. Daarmee blijven de bomen behouden en worden 
bovendien ongemakken voor camperaars voorkomen zoals honingdauw en 
eikenprocessierupsen.

De camperplaats is in de basis erg eenvoudig. Weliswaar worden de plekken 
voorzien van stroom en enkele watertappunten, maar de camperplaats is voor 
de rest voornamelijk groen en hoogstens verhard door grasbetonkeien (rijbaan 

en plekken zelf). De plekken op het erf zijn het gehele jaar door in gebruik, 
maar de plekken aan de zuidwest zijde zullen in de winter niet of nauwelijks 
bezet zijn. Doordat er geen hagen of beplanting aan wordt gebracht, ontstaat 
er in de winter geen onwenselijk permanent beeld van een camperplaats. 
Juist door de eenvoud gaat de camperplaats dan op in het landschap.

Aan de westzijde worden enkele bomen aangeplant om het geheel in het 
kampeerseizoen wel wat beter in te passen. In totaal worden er 9 zomereiken 
of zomerlinden aangeplant (N op tekening). Parkeren voor bezoekers van de 
camperplaats en/of bezoekers van de boerderijkamers kunnen parkeren op 
het zeer royale erf. Het erf (K) biedt ongeveer 15 parkeerplaatsen. Dat is 
ruimschoots voldoende voor deze ontwikkeling. Tot slot wordt een bestaand 
bijgebouw (E op tekening) gesloopt. De meters worden gehalveerd en 
daarmee wordt een bestaande veldschuurtje (D) opgeknapt, vergroot en 
opgewaardeerd tot sanitaire voorziening.

Maatregelen in de ruimtelijke kwaliteit:

- Sloop gebouw E en opknappen veldschuur tot sanitaire voorziening (D);
- Aanplant van bomen langs de Morsweg (N);
- Aanleg van camperplaats met hooguit grasbetonkeien (G/H).

Aangepast plan
Om rekening te houden met direct omwonenden is het plan na opmerkingen 
gewijzigd. In plaats van 7 plekken zijn er 5 plekken aan de noordzijde gesitueerd 
en bovendien zijn de plekken gedraaid om te voorkomen dat er sprake is 
van een eventuele inbreuk op de privacy. Eveneens wordt er een houtsingel 
aangeplant (O). Aan de zuidzijde zijn nu 20 plekken gesitueerd. 

4. Nieuwe situatie
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Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
Project:   Landschappeli jke inpassing

Adres:  Morsweg 5

Woonplaats: Weerselo

nl-landschap.nl

Getekend: NH

Datum:  03-11-2022

Gecontroleerd: -

Schaal:  1:750

Status:  DO

Aantal pag.: 1 

Formaat: A3

Noord:  Tekening is noordgericht

A

I

C

B

D

J

E

F
G H

B

B

F

F

F

J

K

L

M

N O

A: Bestaande woning.

B: Bestaande schuren.

C: Om te vormen schuur naar 3 boerderijkamers.

D: Bestaande schuur te renoveren en uit te breiden met 

 helft van de sloopoppervlakte van gebouw E. Het 

 gebouw dient in de nieuwe situatie als sanitaire 

 voorziening. (Via omgevingsvergunning na 

 procedure).

E: Te slopen bijgebouw (via omgevingsvergunning na 

 procedure).

F: Bestaande en te behouden houtopstanden.

G: Camperveld met 20 plaatsen. Verharding met 

 hoogstens grasbetonstenen en er worden enkel

 voorzieningen aangelegd voor water en elektra. 

H: Camperveld met 5 plaatsen. Verharding met 

 hoogstens grasbetonstenen en er worden enkel

 voorzieningen aangelegd voor water en elektra. 

I: Gras/gazon.

J: Weiland.

K: Erfverharding en parkeren voor bezoekers camperplaats 

 en/of boerderijkamers.

L: Houtsingel (bestaand) langs watergang.

M: Houtsingel (bestaand) langs de oprit.

N: Nieuw aan te planten bomen ter inpassing van de 

 camperplaats. De bomen worden op onregelmatige 

 wijze aangeplant. De soort is zomereik of zomerlinde. 

 De aanplant geschiedt in de maat 14-16 (stamomtrek in 

 cm) en elk voorzien van twee boompalen.

O: Aanplant houtsingel voor inpassing i.r.t. nabij gelegen 

 buren. Aanplant met 50 stuks bosplantsoen met 

 hazelaar, Gelderse roos en vuilboom. Aanplant in de 

 maat 80-100 (hoogte in centimeters). Plantafstand 

 bedraagt 1 meter in en tussen de ri j en de aanplant is 

 in een driehoeksverband.

Fragment uit 1910 (topotijdreis.nl)
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1 Inleiding 

Het voornemen bestaat om aan de Morsweg 5 te Weerselo een camperplaats te 

realiseren. Daarnaast zijn er plannen om een bestaand bijgebouw te vergroten 

en boerderijkamers te realiseren. Door de plannen zal het aantal personen ter 

plaatse toenemen. 

Direct ten zuiden van het plangebied ligt een ondergrondse kerosineleiding van 

de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO). In deze notitie wordt op kwalitatieve 

wijze ingegaan op het aspect externe veiligheid. 

 

2 Normstelling externe veiligheid 

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is het beleid beschreven 

voor de afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen nabij buisleidingen 

waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd gevaarlijke stoffen in relatie 

tot de omgeving [1]. 

Voor het plaatsgebonden risico (PR) ten opzichte van kwetsbare objecten is een 

grenswaarde opgesteld. Met betrekking tot beperkt kwetsbare objecten is het 

plaatsgebonden risico een richtwaarde. 

Voor het groepsrisico (GR) is geen harde norm vastgelegd, maar is ervoor 

gekozen om een oriëntatiewaarde te hanteren. Een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde of een toename van het groepsrisico dient door het bevoegd 

gezag te worden verantwoord. 
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3 Situatie 

Figuur 1 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van de DPO-leiding. 

De leiding ligt op ca. 7 m afstand vanaf de plangrens. Tabel 1 toont enkele 

kenmerken van de DPO-leiding [2]. 

 

 

Figuur 1. Plangebied en DPO-leiding 

 

Leidingnr. Diameter 
[mm] 

Druk 
[bar] 

Afstand 1% 
letaliteit [m] 

P21-2 219 80 30 

Tabel 1. Kenmerken DPO-leiding 
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4 Beoordeling EV 

4.1 Plaatsgebonden risico 

Uit eerder onderzoek is gebleken het plaatsgebonden risico van DPO-leidingen 

kleiner is dan 10-7 per jaar [3]. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen 

belemmering voor de ontwikkeling. 

De PR 10-8-contour ligt op ca. 10 m uit het hart van de leiding. Figuur 2 toont de 

plaatsgebonden risicocontour. 

 

Figuur 2. Plangebied en plaatsgebonden risicocontour 

4.2 Groepsrisico 

Figuur 3 toont het invloedsgebied van 30 m aan weerszijden van de DPO-leiding. 

Binnen het invloedsgebied rond het te beschouwen deel van de leiding bevindt 

zich geen bebouwing. Er is derhalve geen sprake van een groepsrisico. 

Uit figuur 3 wordt duidelijk dat de camperplaatsen en de te realiseren B&B buiten 

het invloedsgebied liggen. De ontwikkeling draagt niet bij aan het groepsrisico. 
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Figuur 3. Plangebied en invloedsgebied 

4.3 Belemmeringenstrook 

Voor buisleidingen geldt een zogeheten belemmeringenstrook waarbinnen geen 

nieuwe bouwwerken opgericht mogen worden [1]. Figuur 4 toont de 

belemmeringenstrook van 5 m rond de kerosine-leiding. 

 

Figuur 4. Plangebied en belemmeringenstrook 
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Het blijkt dat de belemmeringenstrook niet overlapt met het plangebied. De 

belemmeringenstrook vormt daarmee geen belemmering. 

 

5 Conclusie 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het 

plangebied. 

Groepsrisico 

In zowel de huidige als toekomstige situatie is er geen sprake van een 

groepsrisico. Dit betekent dat de verantwoordingsplicht van het groepsrisico niet 

van toepassing is. 

Belemmeringenstrook 

Het plangebied ligt buiten de belemmeringenstrook. 
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SAMENVATTING 
Er zijn plannen om een schuur intern te verbouwen tot Bed & Breakfast en een kippenhok en schuur te slopen 
op een bestaand woonerf gelegen aan de Morsweg 5 te Weerselo. Tevens zijn er plannen om een deel van 
het plangebied in te richten voor camperplaatsen. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan 
overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank 
Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de 
Wet natuurbescherming 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 1 februari 2022 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:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan provinciale 
beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe werking). Gelet op de aard en 
omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, kan een 
negatief effect op Natura 2000-gebied op voorhand uitgesloten worden. Nader onderzoek, zoals een 
stikstofberekening, effectbeoordeling of passende beoordeling is niet aan de orde.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
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. Beschermde grondgebonden zoogdieren, amfibieën en vleermuizen bezetten geen vast 
rust- en voortplantingsplaats in het plangebied. Grondgebonden zoogdieren en amfibieën benutten het 
plangebied wel als foerageergebied. Vleermuizen benutten het plangebied niet als foerageergebied.  
 
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 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 noordelijk gelegen schuur gesloopt wordt tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van 
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.        

Wettelijke consequenties samengevat:  

• Werkzaamheden afstemmen op de voortplantingsperiode van vogels; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn plannen om een schuur intern te verbouwen tot Bed & Breakfast en een kippenhok en schuur te slopen 
op een bestaand woonerf gelegen aan de Morsweg 5 te Weerselo. Tevens zijn er plannen om een deel van 
het plangebied in te richten voor camperplaatsen. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan 
overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank 
Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de 
Wet natuurbescherming 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 is gesitueerd aan de Morsweg 5 te Weerselo, gemeente Dinkelland. Het ligt in het 
buitengebied van de geemte Dinkelland en circa 3 kilometer ten zuidwesten van de woonkern Weerselo. Het 
plangebied wordt omgeven door landelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van 
het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een deel van een bestaand woonerf en bestaat uit bebouwing, grasland en 
erfverharding. De bebouwing bestaat uit een kippenhok en twee schuren. Het kippenhok is volledig van hout 
en is gedekt met golfplaten. De meest noordelijk gelegen schuur beschikt over damwanden buitenwanden 
en is ook gedekt met golfplaten. De meest zuidelijk gelegen schuur beschikt over gemetselde buitengevels 
en over een dakpannen gedekt zadeldak. De meest zuidelijke schuur is het enige gebouw in het plangebied 
dat beschikt over dakbeschot. Het grasland vormt weiland en bestaat uit een soortenarme vegetatie dat 
intensief wordt beheerd (bemesten, maaien en afvoeren maaisel). Op onderstaande luchtfoto is de 
begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een verbeelding van de huidige situatie wordt verwezen 
naar de fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om de meest zuidelijk gelegen schuur intern te verbouwen tot Bed & Breakfast en 
de andere schuur en het kippenhok te slopen. Tevens worden er 25 camperplaatsen in het plangebied 
gerealiseerd. De camperplaatsen worden in het noordelijke deel van het plangebied en op het grasland 
gerealiseerd. De camperplaatsen krijgen als ondergrond grasbetonstenen. In het westelijk deel van het 
plangebied komt aanplant van enkele nieuwe bomen. Op onderstaande afbeelding wordt een plattegrond 
van het wenselijk eindbeeld weergegeven.    
 

 
Verbeelding van het wenselijk eindbeeld (bron: N+L Landschapsontwerpers) 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Interne verbouwing schuur; 

• Realiseren camperplaatsen; 

• Aanleggen 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; 
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.   
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan erfverharding, agrarisch 
cultuurgrond, grasland en verharde weg. Het is niet aannemelijk dat beschermde waarden buiten het 
plangebied negatief beïnvloed worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Er is geen 
aanleiding te veronderstellen dat beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een 
dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke consequenties. De invloedsfeer is lokaal.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld 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 2000-
gebied 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  
Het plangebied ligt op minimaal 740 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

740 meter afstand tussen het 
plangebied en de gronden die 
tot NNN behoren 
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Beschermingsregime  
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.  
 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 
 
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. 
 
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. 
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Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000  
Het plangebied ligt op minimaal 1,38 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Lemselermaten. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natura 2000-
gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

        
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Negatieve effecten, zoals geluid, licht en optische 
verstoring zijn daarom niet aan de orde. Ook zijn in het Natura 2000-gebied geen negatieve effecten, zoals 
trillingen waarneembaar. Met uitzondering van het aspect stikstof, kunnen negatieve effecten op Natura 
2000-gebied uitgesloten worden. 
 
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. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)  
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt toe als gevolg van de exploitatie van het 
terrein voor recreatie. Gelet op de omvang van de voorgenomen ontwikkeling, en de afstand tussen 
plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat de toename van het aantal 
verkeersbewegingen zal leiden tot toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Verkeer zal vanaf 
de Lemselosestraat opgaan in het heersende verkeersbeeld. Nader onderzoek, zoals een stikstofberekening 
wordt niet noodzakelijk geacht.  
 
 
5.5 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan provinciale 
beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe werking). Gelet op de aard en 
omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, kan een 
negatief effect op Natura 2000-gebied op voorhand uitgesloten worden. Nader onderzoek, zoals een 
stikstofberekening, effectbeoordeling of passende beoordeling is niet aan de orde.  
 
 

1,38 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied vormt een deel van een bestaand woonerf en bestaat uit bebouwing, grasland en 
erfverharding. 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, dag- en 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 1 februari 2022 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. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• 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. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), maar slechts enkele vogelsoorten kunnen een bezet nest 
hebben in deze tijd van het jaar (o.a. nijlgans, kerkuil, Turkse tortel). Zomergasten houden zich in deze tijd 
van het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus bevinden zich 
meestal nog wel in de directe omgeving van de nestplaats. 

 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
 

Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Grondgebonden diersoorten hebben geen 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. De beplanting is specifiek beoordeeld als 
potentiële verblijfplaats voor egel en steenmarter.  
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten 
de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats, terwijl de gewone 
dwergvleermuis soms de zomerverblijfplaats blijft bezetten in de wintermaanden, totdat de koude intreed 
en dan soms alsnog een winterverblijfplaats in de regio gaat opzoeken. Sommige vleermuizen in winterrust 
zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er zijn ook vleermuizen die open en bloot aan de 
binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders. 
 
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 naar amfibieën en ongeschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën bezetten de winterrustplaats in deze tijd van het jaar en 
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep 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 verschillende amfibieënsoorten. 
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6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. 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.   
 
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 
een nestlocatie bezetten in de meest noordelijke schuur (openingen in het dakvlak). Vogelsoorten die 
mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, houtduif en winterkoning. De overige bebouwing is voor 
vogels niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een nestplaats in te bezetten. Er zijn in het plangebied 
geen huismussen waargenomen en onder de onderste rijen dakpannen zijn geen oude nesten van 
huismussen aangetroffen. Het intensief beheerde grasland vormt geen nestplaats voor (weide)vogels maar 
dient wel als foerageergebied voor tal vogels die foerageren in het open grasland. Het plangebied dient niet 
als essentieel foerageergebied voor vogels waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is, zoals van steenuil 
en huismus.  
 
Door het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en een 
bezet vogelnest beschadigd of vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van 
het plangebied als foerageergebied voor 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 en steenmarter. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied. De bebouwing is voor grondgebonden zoogdieren 
niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een vaste rust- en voortplantingsplaats in te bezetten. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
geen vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van het uitvoeren van de 
voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden 
zoogdieren niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
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. De aanwezige bebouwing beschikt 
niet over luchtspouw en verder zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen 
waargenomen, zoals een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, zonnewering 
of gevelbetimmering aangetroffen. De noordelijk gelegen schuur is voor vleermuizen toegankelijk maar er 
zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen hier een verblijfplaats in bezetten. Verblijfplaatsen van 
vleermuizen in gebouwen zijn doorgaans eenvoudig vast te stellen aan de hand van uitwerpselen op de grond 
onder de hangplek.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
- Geen; 
 

• 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 ongeschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk vliegen vleermuizen wel over een deel van het 
plangebied tijdens het foerageren langs de noordelijk/westelijk gelegen houtopstand. Gelet op de inrichting, 
het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor 
vleermuizen beschouwd. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied voor vleermuizen niet 
aangetast.   
 
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. 
 
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 bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied 
uitsluitend als foerageergebied. De bebouwing is voor amfibieën niet toegankelijk en daardoor niet geschikt 
om een (winter)rustplaats in te bezetten. Intensief beheerd grasland vormt geen geschikt leefgebied voor 
amfibieën. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als 
kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het 
plangebied.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen vaste 
(winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de 
geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
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.  
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels 
Als gevolg van het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een 
bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied 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. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het  uitvoeren van de voorgenomen activiteiten er geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• 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 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd grondgebonden zoogdier 
gedood en wordt geen vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd amfibie gedood en wordt geen 
vaste (winter)rustplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
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  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast  

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Overige soorten 

 
Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Nee Nee n.v.t.  Nee  Nee Nee Nee 

Vogels   Nee Ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 

nesten verstoord, 
beschadigd of 

vernield worden 

Vleermuizen    Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën  Nee Nee n.v.t.  Nee Nee Nee Nee 

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 uitgevoerd2. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist of er dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en 
toepasbare gedragscode 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.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan provinciale 
beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe werking). Gelet op de aard en 
omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, kan een 
negatief effect op Natura 2000-gebied op voorhand uitgesloten worden. Nader onderzoek, zoals een 
stikstofberekening, effectbeoordeling of passende beoordeling is niet aan de orde.  
 
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. Beschermde grondgebonden zoogdieren, amfibieën en vleermuizen bezetten geen vast 
rust- en voortplantingsplaats in het plangebied. Grondgebonden zoogdieren en amfibieën benutten het 
plangebied wel als foerageergebied. Vleermuizen benutten het plangebied niet als foerageergebied.  
 
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 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 noordelijk gelegen schuur gesloopt wordt tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van 
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.        

  

 
2De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 
marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
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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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 



26 

 

Bijlage 3. Fotobijlage 
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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/  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
https://www.ndff.nl/  
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	30-11-2021

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

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

1.	 Normale	procedure

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Gaat	het	om	een	ruimtelijk	plan	dat	uits luitend	een	functiewijziging	van	bestaande
bebouwing	inhoudt?

nee

2.	 Worden	in	het	plan	meer	dan	10	wooneenheden	gerealiseerd?

nee

3.	 Is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	sprake	van	wateroverlast	of	grondwateroverlast?

nee

4.	 Neemt	in	het	plan	het	verharde	oppervlak	van	bebouwing	en	bestrating	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	bedrijfsmatige	wijze	activiteiten	verricht	waardoor	het	verharde
oppervlak	verontreinigd	raakt?

nee

8.	 Bedraagt	het	verschil	tussen	de	hoogte	van	de	weg	en	de	bovenzijde	van	de
begane-grondvloer	minder	dan	30	centimeter?

nee

9.	 Bedraagt	het	verschil	tussen	de	GHG	(Gemiddelde	Hoogste	Grondwaterstand)	en
de	bovenzijde	van	de	begane-grondvloer	minder	dan	80	centimeter?

nee

10.	 bargerveen

nee
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11.	 beekherstel

nee

12.	 grondwaterbes_en_stiltegebied

nee

13.	 ruimtevoorvecht

nee

14.	 verbodszone	diepe	boringen

nee

15.	 zoekgebied

nee

16.	 primaire	watergebieden

nee

17.	 RWZI

nee

18.	 strokenkaart

ja

19.	 pers leidingen

nee

20.	 rioolgemalen

nee

21.	 keurzone

ja

22.	 gewijzigd	klimaat

nee
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23.	 huidig	klimaat

nee
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1.	 Normale	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	u	waterschapsbelangen
raakt.

Wat	moet	ik	doen?
"datum	dossiercode
Geachte	heer/mevrouw	,
U	heeft	het	Waterschap	Vechtstromen	geïnformeerd	over	het	plan	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

DETAILS
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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."

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Bui-

tengebied, Morsweg 5 Weerselo’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 21 juli 2022 is in 

overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 22 augustus 

2022  het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Morsweg 5 Weerselo’ voor een ieder ter in-

zage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de ope-

ningsuren in het gemeentehuis worden ingezien. Ook was het ontwerp te raadplegen op de web-

site www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Plan 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 25 camperplaatsen en 3 boerderijkamers te reali-

seren op een voormalig agrarisch erf.  

 

Zienswijzen 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswij-

zen kenbaar maken. Er zijn 3 reclamanten die gebruik hebben gemaakt van het recht om een 

zienswijze in te dienen.  

 

Belangenafweging wel of niet vaststellen bestemmingsplan 

De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een 

herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling 

met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten die 

bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken gebied. 

Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht mag ook 

niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (individuele) belangen op 

een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. 

 

De gevolgen van het vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen beoordeeld aan de hand 

van het vast te stellen bestemmingsplan, maar alle relevante belangen zijn in de afweging be-

trokken. Het vast te stellen bestemmingsplan levert in onze optiek een wenselijk planologische 

situatie op, welke wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Gelet op de aspecten die in 

de plantoelichting zijn opgenomen en de belangen van omwonenden en omliggende bedrijven, 

levert het vast te stellen bestemmingsplan geen onaanvaardbare aantasting van deze belangen 

op.  

 

Opzet reactienota  
In hoofdstuk 2 worden de ingekomen zienswijzen tegen het bestemmingsplan samengevat en 

vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke zienswijze afgesloten 

met een conclusie.  
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 

Datum brief: 6 september 2022 

Datum ontvangst: 6 september 2022 

 

 

1 privacy verstoring 

De zeven camperplekken aan de noordzijde van het plangebied komen dicht bij onze woning wat 

de privacy van ons gezin erg zal verstoren. In de huidige situatie kunnen wij vrij in de tuin zonne-

baden en zwemmen (locatie a op de foto). Ook de privacy op het terras (locatie b op de foto) is 

weg als de camperplekken gerealiseerd worden. De afstand is nog geen 100 meter.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het is vaste jurisprudentie dat er geen sprake is van een recht op vrijblijvend uitzicht. Initiatiefne-

mer is bereid het plan aan te passen om zicht op de betreffende woning zo veel mogelijk te 

beperken.  

 

Conclusie 

Aan deze zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de camperplaatsen aan de noordzijde 

van het erf in een hoekverdraaiing richting het oosten te plaatsen zodat zicht op de woning verminderd 

wordt. Aan de westzijde van deze camperplaatsen wordt een houtsingel aangeplant ten behoeve van het 

verminderen van zicht op het naastgelegen erf.  Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van 

het bestemmingsplan.  

 

 

2 Hinder veroorzaken bij mixen mest  

Het mixen van de mest geeft overlast voor de campinggasten. De trekker staat dan (locatie c op 

de foto) een paar uur voor de mixer. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De afstand van de camperplaatsen aan de noordzijde van het erf tot de betreffende woning is ca. 

100 meter.  De richtafstand voor een agrarisch perceel in het buitengebied is 50 meter. Aan deze 

richtafstand wordt voldaan. Voor camperplaatsen is geen specifieke richtafstand opgenomen. 

Camperplaatsen zijn het best te vergelijken met ‘kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keu-

ken)’ waarvoor de grootste richtafstand tevens 50 meter bedraagt. Aan de richtafstand wordt vol-

daan.  

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  
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2.2 Reclamant 2 

Datum brief: 29-09-2022 

Datum ontvangst: 29-09-2022 

 

1 verstoring privacy en woongenot 

De zeven camperplekken aan de noordzijde van het erf komen te dicht bij de naastgelegen wo-

ning. Privacy en woongenot zal hierdoor ernstig verstoord worden. De afstand is nog geen 100 

meter. Voorgesteld wordt om de camperplekken op een andere locatie (oostzijde van het erf) te 

realiseren zodat zij vrij zicht hebben en niemand er hinder van heeft.   

 

Gemeentelijk standpunt 

Het is vaste jurisprudentie dat er geen sprake is van een recht op vrijblijvend uitzicht. Initiatiefne-

mer is bereid het plan aan te passen om zicht op de betreffende woning zo veel mogelijk te 

beperken.  

 

Conclusie 

Aan deze zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de camperplaatsen aan de noordzijde 

van het erf in een hoekverdraaiing richting het oosten te plaatsen zodat zicht op de woning verminderd 

wordt. Aan de westzijde van deze camperplaatsen wordt een houtsingel aangeplant ten behoeve van het 

verminderen van zicht op het naastgelegen erf.  Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van 

het bestemmingsplan.  
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2.3 Reclamant 3 

Datum brief: 29-09-2022 

Datum ontvangst: 29-09-2022 

 

1 avondklok, geen lawaai na 22.00 uur 

Reclamant lijk afspraken te willen maken over geluid. Voorgesteld word een avondklok in te stel-

len, na 22.00 uur geen lawaai meer op het buitenterrein.    

 

Gemeentelijk standpunt 

Afspraken over geluid na 22.00 uur kunnen niet worden vastgelegd in het bestemmingsplan. In 

het activiteitenbesluit wordt niet ingegaan op een inrichting vergelijkbaar met camperplaatsen. 

Afspraken over geluid en eventueel ervaren overlast dienen onderling gemaakt te worden.  

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  
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3.  WIJZIGINGEN 

Mede naar aanleiding van de zienswijzen worden de volgende wijzigingen doorgevoerd.  

 

Regels  

Het erfinrichtingsplan, waarvoor een voorwaardelijke verplichting is opgelegd in de regels, wordt 

aangepast. De camperplaatsen aan de noordzijde van het erf worden onder een hoekverdraaiing 

gerealiseerd zodat privacy van naastgelegen woning meer geborgd is, zicht hierop wordt vermin-

derd door de draaiing en het realiseren van een houtsingel op locatie ‘O’.  

 

In de regels worden tevens de aantallen camperplaatsen per aanduiding aangepast zodat de 

regels overeenkomen met de aantallen zoals weergegeven op het erfinrichtingsplan.  

 

 

Verbeelding 

De aanduidingen voor camperplaatsen worden in overeenstemming gebracht met het aantal 

camperplaatsen zoals opgenomen in het erfinrichtingsplan.  



Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Buitengebied, Morsweg 5 Weerselo" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPMORSWEG5-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  archeologische waarden:

waarden die aan een gebied zijn toegekend vanwege de kennis en wetenschap van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden. Bij toetsing aan de 
archeologische waarden zal telkens de archeologische verwachtings- en advieskaart zoals opgenomen in bijlage 
9 van de toelichting toetsingskader zijn;

1.8  bassin:

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en 
glastuinbouwactiviteiten;

1.9  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.10  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;

1.11  bestaand:

ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden en ten aanzien van het overige gebruik:
bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.12  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.14  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;

1.15  boerderijkamers:

een gedeelte van een (voormalig) agrarisch gebouw, ingericht als appartement en bestemd voor recreatief 
nachtverblijf door enkele personen, gezinnen of daaraan gelijk te stellen kleine groepen van personen, al dan 
niet met gebruikmaking van voor meerdere appartementen bestemde gemeenschappelijke keuken- en/of 
sanitaire voorzieningen;

1.16  bosbouw:

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling van 
bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu 
en recreatie;

1.17  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;

1.18  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.19  bouwperceel:

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

1.20  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.21  bouwvlak:

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

1.22  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;

1.23  camperplaats:

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een camper;

1.24  containerteelt:

het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;

1.25  cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden gebruikt ten behoeve 
van een agrarische bedrijfsvoering;

1.26  cultuurhistorische waarden:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis;

1.27  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
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1.28  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;

1.29  erf:

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

1.30  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.31  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;

1.32  extensief dagrecreatief medegebruik:

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van 
een vissteiger of een picknickplaats of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;

1.33  gebouw:

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

1.34  geomorfologische waarden:

de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze 
van hun ontstaan;

1.35  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden 
aangemerkt;

1.36  kap:

een dak met een zekere helling;

1.37  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:

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

1.38  landschappelijke waarden

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip landschappelijke waarden zal de 
landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan, steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.39  logiesverstrekkend bedrijf:

een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de drie logieswooneenheden enkel zijn 
ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties aangeboden voor 
dagverblijf en maaltijdbereiding;
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1.40  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, culturele, sociaal-maatschappelijke, medische, sociaal-medische, religieuze en levensbeschouwelijke 
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van opvang van mensen en dieren én voorzieningen ten behoeve van 
openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten dienste van deze 
voorzieningen;

1.41  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;

1.42  mest- en/of organische (bij)productvergisting:

het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van organische verbindingen 
door bacteriën waarbij methaangas vrijkomt;

1.43  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zullen de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.44  normaal agrarisch gebruik:

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch gebruik van de 
gronden;

1.45  normaal onderhoud:

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer, behoud en 
gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.46  ondergeschikte horeca:

een lichte vorm van horeca, in de vorm van het verstrekken van dranken en kleine versnaperingen, die 
ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de functie waarbij de horeca wordt uitgeoefend;

1.47  overige opgaande teeltvormen:

sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van meerjarige 
gewassen;

1.48  overkapping:

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

1.49  parkeren:

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

1.50  peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:

1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.51  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

1.52  prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;
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1.53  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder 
een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een 
parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, of een naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.54  sierteelt:

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;

1.55  stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten;

1.56  veldschuur:

een vrij in het open veld staande schuur, die wordt of werd gebruikt voor het stallen of het melken van vee, dan 
wel de opslag van agrarische producten of agrarische werktuigen;

1.57  voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;

1.58  voorgevel:

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

1.59  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.60  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 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

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

2.6  bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. maximaal 20 camperplaatsen, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 

agrarisch - camperplaatsen”;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische 

waarden;
d. het uitvoeren en instandhouden van landschapsmatregelen opgenomen in ruimtelijke kwaliteitsplannen;

met daaraan ondergeschikt:

e. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
f. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
g. cultuurgrond;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. extensief dagrecreatief medegebruik;
j. wegen en paden;
k. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;
l. terreinen voor evenementen;

met de daarbijbehorende:

m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van 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 en geen overkapping zijnde, zal ten hoogste 2,00 m 

bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, 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, met dien verstande dat dit niet 
geldt voor camperplaatsen ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - camperplaatsen”;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor camperplaatsen buiten de aanduiding "specifieke vorm van 
agrarisch - camperplaatsen";

d. het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - camperplaatsen" 
voor meer dan 18 camperplaatsen;

e. 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);

f. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes maanden 
per jaar;

g. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 
van het agrarisch gebruik, camperplaatsen, de bereikbaarheid van bebouwde percelen;
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h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten;
i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en 

streekeigen producten;
j. 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;

k. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
l. 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;
m. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het kappen, rooien of vellen van bomen en/of houtgewas in de vorm van beplanting langs wegen en/of 
landbouwgronden of schuilgelegenheid voor vee, niet zijnde bomen en/of houtgewas onderdeel uitmakend 
van een grondgebonden agrarische teelt;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een 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:
h. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van percelen en veldschuren; en
i. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend op veldschuren ten 

behoeve van het gebruik van veldschuren;
j. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 

-leidingen.

3.4.2  Uitzondering op verbod

Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
c. dienen ter uitvoering en realisatie van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen 

Erfinrichtingsplan Morsweg 5 Weerselo, dan wel een goedgekeurd landschapsplan als bedoeld in 5.5 onder 
e.

3.4.3  Voorwaarden

De in lid 3.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied.
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Artikel 4  Bos en natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos en 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;

en mede bestemd voor:

d. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de drinkwaterdistributie en de 
grondwaterkwaliteit van een grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied”;

met daaraan ondergeschikt:

e. het extensief agrarisch medegebruik;
f. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
g. wegen en paden;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. terreinen voor evenementen;

met de daarbijbehorende:

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Het bouwen van gebouwen is niet toegestaan.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 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.

4.3  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 gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

4.4.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

a. het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen 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;
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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.

4.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud betreffen,
b. reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. worden uitgevoerd in overeenstemming met een onherroepelijke vergunning van een andere bevoegde 

instantie;
d. dienen ter uitvoering en realisatie van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen 

Erfinrichtingsplan Morsweg 5 Weerselo, dan wel een goedgekeurd landschapsplan als bedoeld in 5.5 onder 
e.

4.4.3  Toetsingscriteria

De in lid 4.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de 
archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen.
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Artikel 5  Wonen

5.1  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;
3. maximaal drie boerderijkamers, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 

wonen - boerderijkamers”, met dien verstande dat de oppervlakte van een boerderijkamer ten hoogste 
60 m2 bedraagt;

4. sanitaire voorzieningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve voorzieningen;
b. maximaal 5 camperplaatsen, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van wonen 

- camperplaatsen”;

en mede bestemd voor:

c. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de drinkwaterdistributie en de 
grondwaterkwaliteit van een grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene aanduidingsregel 
“milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied”;

met de daarbijbehorende:

d. tuinen, erven en terreinen;
e. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  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 zal ten hoogste één woonhuis met één woning worden gebouwd;
c. een hoofdgebouw zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de situering van het bestaande 

hoofdgebouw;
d. de inhoud van een hoofdgebouw zal ten hoogste de bestaande inhoud bedragen;
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, tenzij de bestaande goothoogte van 
het hoofdgebouw meer bedraagt dan 3,50 m, in welk geval de goothoogte van het hoofdgebouw ten hoogste 
de bestaande goothoogte zal bedragen;

g. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen, tenzij de bestaande bouwhoogte 
van het hoofdgebouw meer bedraagt dan 9,00 m, in welk geval de bouwhoogte van het hoofdgebouw ten 
hoogste de bestaande bouwhoogte zal bedragen;

h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen, tenzij de bestaande dakhelling van het 
hoofdgebouw minder bedraagt dan 30°, in welk geval de minimale dakhelling van het hoofdgebouw ten 
minste de bestaande dakhelling zal bedragen;

i. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen, tenzij de bestaande dakhelling van het 
hoofdgebouw meer bedraagt dan 60°, in welk geval de maximale dakhelling van het hoofdgebouw ten 
hoogste de bestaande dakhelling zal bedragen.

5.2.2  Aan- en 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, dan wel de gebouwen vóór de 
voorgevel van het hoofdgebouw zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de bestaande 
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situering ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw geldt;
b. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen ten hoogste op een afstand van 25,00 m vanuit het 

dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;
c. 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;

d. 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 
bedragen;

e. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen, tenzij de 
bestaande goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping meer bedraagt dan 3,50 m, in welk 
geval de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping ten hoogste de bestaande goothoogte 
zal 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, met dien verstande dat dit niet geldt voor een bestaande aan-, uit- of 
bijgebouw of overkapping waarvan de bouwhoogte minder dan 1,00 m lager is dan de bouwhoogte van het 
hoofdgebouw of hoger is dan het hoofdgebouw;

g. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° bedragen, tenzij de 
bestaande dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping minder bedraagt dan 30°, in welk geval 
de minimale dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping ten minste de bestaande dakhelling 
zal bedragen;

h. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 60° bedragen, tenzij de 
bestaande dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping meer bedraagt dan 60°, in welk geval 
de maximale dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping ten hoogste de bestaande dakhelling 
zal bedragen.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van 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.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 5.2.1. onder c en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebouwd in afwijking van de 
situering van het bestaande hoofdgebouw, mits:
1. de huidige situering van het hoofdgebouw 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 5.2.1 onder e 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;
c. het bepaalde in lid 5.2.2 onder c en d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw meer bedraagt dan 350 m², mits:
1. bij vervanging boven de in lid 5.2.2 onder c toegestane 350 m² ten hoogste 50% van de gesaneerde 

oppervlakte wordt teruggebouwd;
2. de vervanging bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
3. 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;

d. het bepaalde in lid 5.2.2 onder g en toestaan dat aan- en uitbouwen tot ten hoogste 30% van de oppervlakte 
van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits: 
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld.
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5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Strijdig gebruik

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 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;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
d. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - 

camperplaatsen" voor meer dan 7 camperplaatsen;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor camperplaatsen buiten de aanduiding "specifieke vorm van 

wonen - camperplaatsen"
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen 

boerderijkamers" voor meer dan 3 boerderijkamers;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken voor boerderijkamers buiten de aanduiding "specifieke vorm van 

wonen - boerderijkamers";
i. het gebruik van de bouwwerken ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen - 

boerderijkamers”, indien:
1. de bedrijfsmatige exploitatie niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis;
2. de oppervlakte van een boerderijkamer meer dan 60 m² en de gezamenlijke oppervlakte van de 

boerderijkamers 500 m² bedraagt;
3. minder dan twee boerderijkamers worden gebouwd;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;

j. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten;
k. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 

bouwwerken;
l. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
m. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden.

5.4.2  Voorwaardelijke verplichting - landschapsmaatregelen

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 binnen de bestemming 'Wonen' zonder de aanleg en 
instandhouding van de landschapsmaatregelen in de bestemmingen 'Agrarisch - 1', 'Bos en natuur' en 
'Wonen' conform het in Bijlage 1 opgenomen Erfinrichtingsplan Morsweg 5 Weerselo, teneinde te komen tot 
een goede landschappelijke inpassing.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 
'Wonen' 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 het in Bijlage 1 opgenomen Erfinrichtingsplan Morsweg 5 Weerselo, 
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 5.4.1 onder d en toestaan dat een hoofdgebouw 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 
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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 5.4.1 onder d 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 5.4.1 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 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 5.4.1 onder h 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 5.4.2 en toegestaan worden dat in plaats van de bedoelde landschapsmaatregelen 
andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat de landschapsmaatregelen 
minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 genoemde landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk 
beschermingsniveau van de landschappelijke waarden.
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Artikel 6  Leiding - Brandstof

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Leiding - Brandstof’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

a. een brandstofleiding;

met de daarbijbehorende:

b. veiligheidszone;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2  Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemming(en) mogen op of in deze 
gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten 
behoeve van een brandstofleiding.

b. Ten behoeve van deze dubbelbestemming mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in 6.2 onder a en toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
2. uit een risicoanalyse is gebleken dat de door het bevoegde Ministerie vastgestelde risiconormen niet 

worden overschreden;
3. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en goederen;
4. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de 

brandstofleiding.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het permanent opslaan van goederen;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken als risicogevoelig object binnen een aangegeven veiligheidszone.

6.5  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 6.4 onder b en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt als risicogevoelig 
object, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en goederen.

6.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

6.6.1  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, zulks ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming(en):

a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm;
c. het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 40 cm;
d. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen;
e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die dieper wortelen of kunnen wortelen 

dan 40 cm.

6.6.2  Uitzondering vergunningplicht

Het in 6.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
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a. het normale onderhoud, dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

6.6.3  Toetsingscriteria

De in 6.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien vooraf advies wordt ingewonnen van de 
leidingbeheerder en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van 
leidingen.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  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 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

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

a. 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;

b. 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;

c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf
d. het storten van puin en afvalstoffen;
e. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
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.

8.2  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van:

a. het bepaalde in lid 8.1 sub e en toestaan dat de gronden tevens worden gebruikt ten behoeve van 
evenementen, mits:

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden 
van het beschermd dorpsgezicht, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.
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Artikel 9  Algemene aanduidingsregels

9.1  Milieuzone - Grondwaterbeschermingsgebied

9.1.1  Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen bestemming(en) mogen op of in deze gronden 
geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van 
deze dubbelbestemming.

b. Ten behoeve van deze dubbelbestemming mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.
c. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze 

dubbelbestemming, geldt de volgende regel:
1. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze bestemming zal ten 

hoogste 2,00 m bedragen.

9.1.2  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.1.1 en 
toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de andere aangewezen 
bestemming(en) worden gebouwd, mits hierdoor de kwaliteit van het grondwater niet wordt geschaad.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a.  de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlakte- en 
inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een voorgevel wordt 
gebouwd op de wijze van:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen, mits de 

afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen;
c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder overkappingen, en toestaan 

dat ten behoeve van het kleinschalig kamperen, gebouwtjes, waaronder overkappingen, ten behoeve van 
sanitaire voorzieningen worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, per kampeerterrein ten 

hoogste 50 m² zal bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 18º zal bedragen;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, 
de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de 
plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
genoemde criteria.

11.2  Parkeren

11.2.1  Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt 
voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van voertuigen.

11.2.2  Specifieke parkeerregels bouwen

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

11.2.3  Specifieke parkeerregels gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat 
betreft de toename in de parkeer- of stallingsbehoefte van voertuigen, in voldoende mate ruimte zijn 
aangebracht op die gronden, of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden.

11.2.4  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 11.2.2 en lid 11.2.3 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels 
die zijn neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

11.2.5  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 11.2.2 en lid 11.2.3 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn 
afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor 
parkeren in de lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de 
afmetingen die zijn neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze 
beleidsregels gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

11.2.6  Afwijken

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

a. het bepaalde in lid 11.2.2 en lid 11.2.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in 
lid 11.2.4, in overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, 
zoals omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 11.2.5 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

11.2.7  Specifieke gebruiksregel

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

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 
10%.

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Buitengebied, Morsweg 5 Weerselo.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Erfinrichtingsplan Morsweg 
5 Weerselo
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F: Bestaande en te behouden houtopstanden.

G: Camperveld met 18 plaatsen. Verharding met 

 hoogstens grasbetonstenen en er worden enkel

 voorzieningen aangelegd voor water en elektra. 

H: Camperveld met 7 plaatsen. Verharding met 

 hoogstens grasbetonstenen en er worden enkel

 voorzieningen aangelegd voor water en elektra. 

I: Gras/gazon.

L: Houtsingel (bestaand) langs watergang.

M: Houtsingel (bestaand) langs de oprit.

N: Nieuw aan te planten bomen ter inpassing van de 

 camperplaats. De bomen worden op onregelmatige 

 wijze aangeplant. De soort is zomereik of zomerlinde. 

 De aanplant geschiedt in de maat 14-16 (stamomtrek in 

 cm) en elk voorzien van twee boompalen.

O: Aanplant houtsingel voor inpassing i.r.t. nabij gelegen 

 buren. Aanplant met 50 stuks bosplantsoen met 

 hazelaar, Gelderse roos en vuilboom. Aanplant in de 

 maat 80-100 (hoogte in centimeters). Plantafstand 

 bedraagt 1 meter in en tussen de ri j en de aanplant is 

 in een driehoeksverband.

Fragment uit 1910 (topotijdreis.nl)
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