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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Ten westen van Denekamp  ligt het  landgoed Singraven. Dit  landgoed wordt ge‐
kenmerkt door hoge  cultuurhistorische‐ en natuurlijke waarden. Centraal  in het 
landgoed ligt het Huis Singraven, een monumentaal pand. Daarnaast behoren een 
aantal boerderijen en andere objecten  tot het  landgoed. Het  landgoed  is  in het 
kader  van  de monumentenwet  voor  een  groot  deel  aangemerkt  als  historische 
buitenplaats. Veel van de gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument. Op een 
natuurlijke wijze stroomt de rivier de Dinkel door het landgoed. Deze rivier en een 
groot  deel  van  het  landgoed  zijn  onderdeel  van  de  Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). 
 
De Stichting Edwina van Heek  is eigenaar en beheerder van  landgoed Singraven. 
Om op lange termijn het landgoed duurzaam in stand te kunnen houden is gestart 
met een toekomstvisie op het landgoed Singraven. Die visie gaat uit van twee pei‐
lers: 
1. Rood voor groen op bestaande landgoederen.  

Dit project  gaat uit  van  versterking  van de  landschappelijke  en  recreatieve 
kwaliteit van het landgoed. Om dit te financieren wordt ‘nieuw rood’ ontwik‐
keld; 

2. Invulling van bestaande gebouwen op het landgoed die veelal leeg staan. Om 
de exploitatie van het  landgoed dekkend te maken  is het van belang dat de 
bestaande  gebouwen met  nieuwe  economische  functies worden  ingevuld.  
Voor een zevental locaties is inmiddels een nieuwe functie gevonden. 

 
De twee peilers zijn sterk met elkaar verbonden.  Door middel van het instrument 
“Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving” biedt de provincie immers ruimte aan nieu‐
we ontwikkelingen in het buitengebied, onder de voorwaarde dat er tegelijkertijd 
wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De kwaliteits‐
impuls  is  van  toepassing  op  ontwikkelingen  die  niet  in  het  geldende  bestem‐
mingsplan passen. De provincie ziet dit als een nieuw  instrument om ruimtelijke 
kwaliteit te realiseren en meer mogelijkheden te bieden tot maatwerk. De uitwer‐
king van het traject wat gemoeid is met de eerste peiler strekt zich echter uit over 
een  langere tijd. Het tweede traject  is relatief snel te realiseren, ook omdat voor 
zeven locaties al een nieuwe functie gevonden is. Om die reden is er voor gekozen 
om voor beide trajecten afzonderlijke een planologische procedure op te starten. 
In paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op het instrument  “Kwaliteitsimpuls Groe‐
ne Omgeving’.  
  
Omdat de gewenste nieuwe  functies zich niet verdragen met het bestaande be‐
stemmingsplan is voor de tweede peiler een bestemmingsplanwijziging noodzake‐
lijk. De Stichting heeft Buro Vijn/Rho Adviseurs verzocht om het hiervoor noodza‐
kelijke planologisch  traject  te verzorgen. Een onderdeel hiervan  is het opstellen 
van een bestemmingsplan, dat voorziet in een juridische regeling om de gewenste 
veranderingen in planologische zin mogelijk te maken. 
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1.   3. Planologische regeling 

Het  landgoed  ligt op de grens van de gemeente Dinkelland en de gemeente Los‐
ser. Dit bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op delen van het landgoed 
die binnen de gemeente Dinkelland  liggen. De  locaties zijn planologisch geregeld 
in het bestemmingsplan Buitengebied 2010  (vastgesteld op 18  februari 2010).  In 
paragraaf 2.3 wordt per locatie beschreven wat de huidige regeling is en op welke 
wijze deze wordt gewijzigd om de gewenste  functies of situatie mogelijk  te ma‐
ken. 
 
Het landgoed is voor een groot deel aangemerkt als historische buitenplaats. Veel 
van de gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument. Dat houdt  in dat bij wijzi‐
ging  van  gebruik  en  eventuele  verbouwplannen  een monumentenvergunning  is 
vereist en goedkeuring van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) nodig 
is. De gemeente Dinkelland wil  in principe meewerken aan de bestemmingsplan‐
wijzigingen van de diverse gebouwen, onder voorbehoud van goedkeuring van de 
RCE en een positief advies van de monumentencommissie.  

1.   4. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige si‐
tuatie en wordt per  locatie van de gewenste ontwikkelingen en uitgangspunten 
voor het bestemmingsplan beschreven.  In hoofdstuk 3 wordt het, voor het plan 
relevante, beleid op de verschillende niveaus beschreven. In hoofdstuk 4 worden 
de  ontwikkelingen  getoetst  aan  de  omgevingsaspecten.  Vervolgens  wordt  in 
hoofdstuk 5 het  juridische  systeem  toegelicht.  In hoofdstuk 6 wordt de uitvoer‐
baarheid van het plan behandeld. 
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2. HUIDIGE SITUATIE EN GEWENSTE WIJZIGINGEN 

2.   1. Het Landgoed Singraven 

Het  landgoed Singraven  ligt ten westen van het dorp Denekamp en wordt door‐
sneden door de rivier de Dinkel. Het middelpunt van Landgoed Singraven wordt 
gevormd door het karakteristieke Huis Singraven met de bijgebouwen, gelegen in 
een lus van de Dinkel. Het er omheen liggende park is aangelegd in Engelse land‐
schapsstijl. Het Huis Singraven en het park zijn opengesteld voor bezoekers. 
 
Het cultuurlandschap van het landgoed heeft zich ontwikkeld vanaf de 14e eeuw, 
het moment waarop de naam ‘Singraven’ voor het eerst wordt vermeld. Sindsdien 
heeft Singraven diverse eigenaren gehad en mede daardoor hebben vele verande‐
ringen plaats gevonden  in het  landschap.  Iedere eigenaar heeft  landgoed Singra‐
ven geëxploiteerd binnen omstandigheden van de tijd. Ondanks verschillende be‐
heersfilosofieën heeft altijd één begrip onveranderlijk centraal gestaan: het land‐
goed, als een economische eenheid, dient zelfvoorzienend te zijn. De opbrengsten 
uit  bosbouw,  landbouw,  veehouderij,  tuinbouw  en  de  jacht  dienen  de  onder‐
houdskosten van het landgoed, park en huis te dekken. 
 
Naast het Huis Singraven behoren een aantal andere opstallen tot het  landgoed. 
Het landgoed is als geheel aangewezen als een historische buitenplaats. In totaal 
maken 17 opstallen deel uit van deze buitenplaats. De opstallen die voor functie‐
verandering in aanmerking komen zijn de twee dienstwoningen bij restaurant De 
Watermolen, de dorsloods, het koetshuis, Erve Loman, Erve Elleboer en een sau‐
nahuisje. Daarnaast wordt  de woning  op  Erve De Horst  gesloopt  en  vervangen 
door een nieuwe woning. Deze wordt verder van de weg gebouwd. Behalve Erve 
Elleboer en Erve De Horst behoren alle locaties bij de historische buitenplaats. 

2.   2. Planbeschrijving per locatie 

2.2.1. Restaurant De Watermolen en dienstwoningen 

Huidige situatie 
Schuin tegenover het Huis Singraven staan de watermolen en het molenaarshuis. 
Deze panden  zijn aangewezen als  rijksmonumenten.  In het molenaarshuis  is nu 
het restaurant ‘De Watermolen’ gevestigd. Naast het restaurant staan twee kleine 
dienstwoningen (Schiphorstdijk 6 en 8), die samen als rijksmonument zijn aange‐
wezen.  Deze  zijn  momenteel  bestemd  als  burgerwoningen.  Een  foto  van  de 
dienstwoningen met op de achtergrond het restaurant is weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. Foto dienstwoningen 

 
Gewenste wijziging en uitgangspunten 
De dienstwoningen zijn klein en gedateerd en voldoen niet aan de eisen die in de‐
ze tijd aan het wonen worden gesteld. Het restaurant de Watermolen heeft inte‐
resse om de woningen bij het restaurant te trekken, waarbij deze een logiesfunc‐
tie kunnen krijgen. Gedacht wordt om aan de achterzijde van de woningen een 
aanbouw (bijvoorbeeld in de vorm van een serre) te realiseren. 
 
Voor  horecabedrijven  in  het  buitengebied  geldt  dat  deze  een  specifieke  relatie 
met het landelijke gebied moeten hebben en in zekere zin bijdragen aan het toe‐
ristisch product  van de  gemeente.  In het bestemmingsplan Buitengebied  is  aan 
horecabedrijven  een  groter  uitbreidingspercentage  toegekend  dan  aan  overige 
bedrijvigheid. De woningen naast het restaurant hebben de woonfunctie verloren. 
De functie horeca is voor deze woningen een logische vervolgfunctie.  
 
Voor  een  eventuele  uitbreiding  van  de  bebouwing  achter  de  dienstwoningen 
dient  een  nadere  uitwerking  te  worden  opgesteld,  inclusief  een  landschaps‐
plan/beeldkwaliteitsplan. De uitbreiding wordt in dit bestemmingsplan niet direct, 
dus niet ‘bij recht’, mogelijk gemaakt. 
 
Wijzigingsbevoegdheid uitbreiding dienstwoningen 
Voor de gewenste aanbouw aan de achterzijde is de nadere uitwerking nog niet in 
gang  gezet.  Concrete  plannen  hiertoe  kunnen  nog wel  enige  tijd  op  zich  laten 
wachten. Daarom  is  ten  behoeve  van  dit  bestemmingsplan  besloten  een wijzi‐
gingsbevoegdheid op te nemen ten behoeve van de mogelijke uitbreiding aan de 
achterzijde  van  de  dienstwoningen. Door middel  van  de wijzigingsbevoegdheid 
kan het bestaande bouwvlak met ten hoogste 25% worden vergroot. Ook mag er 
geen  substantiële  uitbreiding  van  de  terrasfunctie  plaatsvinden. Uit  de  planuit‐
werking zal moeten blijken welke bouwmassa ter plekke ontstaat, hoe ter plekke 
gebouwd gaat worden, wat er precies met de buitenruimte en  terrasfunctie ge‐
daan wordt en hoe de buitenruimte wordt ingericht. 
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De uitbreiding van de dienstwoningen aan de achterzijde mag geen onevenredige 
afbreuk  doen  aan  het monumentale  ensemble  van  de  bebouwing,  de waarden 
van de historische buitenplaats en de landschappelijke en natuurlijke waarden. Als 
voorwaarde  is daarom opgenomen dat het definitieve bouwplan vergezeld gaat 
van  een beeldkwaliteitsplan waaruit blijkt op welke wijze het  ensemble  van de 
bebouwing, de aangrenzende buitenruimte en de terrasfunctie wordt ingericht. 
 
In  het  beeldkwaliteitsplan  dienen meer  specifiek  de  kwaliteiten  te worden  be‐
noemd van het ensemble, de   gebouwen en de buitenruimte. Uit de analyse en 
waardering  kunnen  vervolgens  ruimtelijke  voorwaarden worden  opgesteld. Het 
beeldkwaliteitsplan dat in het kader van de wijzigingsprocedure wordt opgesteld, 
geldt als extra toetsingskader en dient afzonderlijk te worden vastgesteld. 
 
Huidige en gewenste planologische regeling 
De twee woningen hebben de bestemming ‘Wonen’. Het restaurant valt onder de 
bestemming ‘Horeca’. Het is de wens om de beide woningen als onderdeel van de 
horecafunctie  te  bestemmen,  bijvoorbeeld  voor  logiesverstrekking.  Daarvoor 
wordt de woonbestemming gewijzigd naar horeca. Het restaurant zelf wordt ook 
meegenomen. Voor het horecabedrijf worden onder voorwaarden en na het toe‐
passen van een wijzigingsbevoegdheid, uitbreidingsmogelijkheden geboden. 
 
2.2.2. De dorsloods 

Huidige situatie 
De dorsloods  is onderdeel van het watermolencomplex. Het gebouw staat reeds 
decennia leeg en een passende functie is gewenst. De dorsloods en de watermo‐
len zijn eveneens als rijksmonumenten aangewezen. Een aanzicht op de dorsloods 
en de watermolen is weergegeven in figuur 3. 
 

 

Figuur 3. Aanzicht op de dorsloods en de watermolen 
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Gewenste wijziging en uitgangspunten 
Inmiddels  is Solexverhuur Dinkelland begonnen om de dorsloods als uitgiftepunt 
voor haar solexen te gebruiken. De aanwezigheid van de solexverhuur draagt bij 
aan de  recreatieve en  toeristische ontwikkeling van het  landgoed. Uitgezonderd 
het aanbrengen van sanitaire voorzieningen zijn er geen bouwkundige aanpassin‐
gen nodig. 
 
Toetsing VAB beleid 
In het VAB beleid van de gemeente Dinkelland  is aangegeven dat deze ook van 
toepassing  is op functie gebouwen die vrijkomen uit andere dan agrarische func‐
ties. De verhuur van solexen en scooters kan worden beschouwd als een activiteit 
gelieerd aan de dagrecreatie. Ter plekke staan maximaal 80 solexen en scooters. 
Er wordt niet meer dan 100 voertuigbewegingen per dag verwacht door de komst 
van de solex en scooterverhuur. De activiteit vindt plaats binnen de schuren en er 
vindt geen detailhandel plaats. Er worden ter plaatse onderhoudswerkzaamheden 
aan de solexen uitgevoerd. Voor deze activiteit is een milieumelding noodzakelijk. 
Kleine onderhoudswerkzaamheden zijn niet strijdig binnen het VAB beleid, maar 
zullen wel moeten voldoen aan de geldende milieuregelgeving. Tevens is het van 
belang dat ook de brandveiligheid ter plekke gewaarborgd is. Er zullen voorzienin‐
gen gerealiseerd moeten om de veiligheid te waarborgen. 
 
Milieutoets 
Ten behoeve van de toetsing op de milieutechnische aanvaardbaarheid heeft een 
milieumelding  plaatsgevonden.  Geconcludeerd  is  dat  de  activiteit  niet  vergun‐
ningsplichtig is en niet meldingsplichtig. Ten aanzien van milieu hoeven  geen ver‐
dere acties te worden ondernomen.  
 
Huidige en gewenste planologische regeling 
De dorsloods is nu bestemd als ‘Bedrijf’, waarin op dit adres een houtbewerkings‐
bedrijf  is  toegestaan. Binnen deze bestemming  is  solex‐ en  scooterverhuur niet 
mogelijk. De dorsloods krijgt een bedrijfsbestemming waarbinnen het bestaande 
gebruik en de solex en scooterverhuur mogelijk wordt gemaakt.  
 
2.2.3. Het koetshuis 

Huidige situatie 
Aan de achterzijde van het Huis Singraven bevindt zich het voormalige koetshuis 
met bijbehorende  schuur.  Een deel  van het  koetshuis wordt  bewoond. De  rest 
wordt door de stichting voor horeca‐activiteiten gebruikt. Een vogelvluchtopname 
van het Huis en daarachter het koetshuis is weergegeven in figuur 4. 
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Figuur 4. Foto Huis Singraven en koetshuis 

 
Gewenste wijziging en uitgangspunten 
De stichting heeft besloten niet langer zelf horeca‐activiteiten uit te voeren en wil 
het koetshuis verhuren als buitenlocatie aan Restaurant de Watermolen. Restau‐
rant  de Watermolen wil  de  locatie  op  extensieve  en  passende wijze  gebruiken 
voor besloten partijen,  recepties en huwelijksfeesten. Er zijn geen bouwkundige 
aanpassingen nodig. De bestemming dient zodanig  te worden gewijzigd   dat het 
pand kan worden gebruikt voor besloten partijen, recepties en huwelijksfeesten. 
In feite gaat het hier om het legaliseren   van de bestaande horeca‐activiteiten op 
het koetshuis, waarbij de exploitatie in handen komt van restaurant de Watermo‐
len. Het restaurant breidt hiermee de huidige activiteiten uit. Het Koetshuis zal als 
een  soort  buitenlocatie  gebruikt worden.  Belangrijke  randvoorwaarde  is  dat  er 
geen sprake zal zijn van zelfstandige horeca‐activiteiten buiten het restaurant om. 
Dit is in de regels van dit bestemmingsplan gewaarborgd. 
 
Toetsing bouwbesluit 
Voor het Koetshuis heeft een  toets aan het bouwbesluit plaatsgevonden.  In het 
toetsingsrapport wordt geconcludeerd dat, om het Koetshuis te laten voldoen aan 
het bouwbesluit voor de gebruiksfunctie, een tweetal wijzigingen noodzakelijk is: 
- de  vluchtweg moet worden  voorzien  van een  knopcilinder,  zodat deze  van 

binnenuit zonder sleutel kan worden geopend; 
- er moet een ventilatievoorziening worden aangebracht. 
 
Deze voorzieningen kunnen niet in het bestemmingsplan worden geborgd. In het 
kader van de vergunningverlening wordt getoetst aan het bouwbesluit. Om hier‐
aan te kunnen voldoen, moeten deze maatregelen worden uitgevoerd. Hiermee is 
de veiligheid gewaarborgd. De exploitant draagt zorg voor het voldoen aan de ei‐
sen uit het Bouwbesluit. 
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Huidige en gewenste planologische regeling 
De  huidige  bestemming  van  het  Huis  Singraven  en  het  Koetshuis  is  ‘Wonen  ‐ 
Landgoed’.  Op  basis  van  deze  bestemming  zijn  horeca‐activiteiten  niet  toege‐
staan. Het Koetshuis krijgt een aanduiding voor horeca, gericht op besloten partij‐
en, recepties en huwelijksfeesten. 
 
2.2.4. Erve Loman 

Huidige situatie 
Aan de Molendijk 26 ligt de boerderij Erve Loman. Dit erf bestaat uit een voorma‐
lige boerderij en een schuur ten noorden hiervan. De voormalige boerderij is ver‐
bouwd tot woonboerderij. De schuur is niet in gebruik. Hoewel, visueel gezien, de 
twee gebouwen één eenheid vormen, staat de woning op een eigen perceel. De 
schuur betreft een fors pand dat als rijksmonument is aangemerkt. Een luchtfoto 
van het huidige erfensemble is weergegeven in figuur 5. 
 

 

Figuur 5. Luchtfoto Erve Loman en directe omgeving 

 
Gewenste wijziging en uitgangspunten 
Om het rijksmonument voor de toekomst toe te behouden zijn stabiele inkomsten 
noodzakelijk. Het plan  is om de grote schuur tot een dubbele woning te verbou‐
wen. Tussen de boerderij en de nieuwe woningen zijn enkele bijgebouwen gepro‐
jecteerd. Deze zijn zowel ten dienste van de boerderij als van de nieuwe wonin‐
gen.  In  totaal kan hier een oppervlakte van 150 m2  (3x 50 m2) aan bijgebouwen 
worden gebouwd. Voor de gewenste inrichting van het erf is een landschapsplan 
opgesteld. Dit plan is opgenomen in bijlage 1. 
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Nieuwe woonbestemmingen in het buitengebied voor leegstaande schuren zijn op 
voorhand in strijd met het gemeentelijk beleid. Het gaat hier echter om een rijks‐
monumentaal pand, waarbij het voor het behoud van het rijksmonument noodza‐
kelijk  is  dat  er  een  nieuwe  functie  aan  het  pand wordt  toegekend. Het  gehele 
pand gebruiken voor opslag van een agrarisch bedrijf  is niet  langer  reëel. Nu er 
naast het  restaurant  een  tweetal woonbestemmingen wordt opgeheven, wordt 
voorgesteld deze te verplaatsen naar de schuur. Op deze wijze neemt het aantal 
woningen  in het buitengebied niet  toe en wordt de  instandhouding van de mo‐
numentale schuur mogelijk gemaakt. 
 
Bij de plannen voor schuur Loman is als voorwaarde gesteld dat de woonbestem‐
ming naast het  restaurant gelijktijdig verdwijnt en dat bij het uitwerken van de 
plannen nadrukkelijk ook de  inrichting van de buitenruimte wordt betrokken. De 
aanpassing van het pand dient goedgekeurd worden door de rijksdienst voor het 
Cultuurhistorisch erfgoed. 
 
In het bestemmingsplan buitengebied  is de  inhoud van een woning binnen een 
hoofdgebouw ten hoogste 750 m³.  Deze maximale maatvoering voor wat betreft 
de inhoud van een woning is niet van toepassing op de twee te realiseren wonin‐
gen in schuur Loman, dit gezien de reeds bestaande maatvoering van de schuur.  
 
Inrichtingsschets Erve Loman 
Voor de  inrichting van de buitenruimte  is een  inrichtingsschets opgesteld. Hierin  
is ook de  locatie  van de nieuwe bijgebouwen aangegeven. Deze worden  zo ge‐
bouwd dat er zo weinig mogelijk bomen behoeve te worden gekapt. Verder vormt 
de nieuwe schuur de scheiding  tussen de  te verbouwen schuur en de boerderij. 
Uitgangspunten voor de schets zijn verder: 
- de nieuwe schuur dient het bescheiden karakter van het erf te respecteren; 
- het nieuwe  erf dient besloten  te  zijn  zodat  auto’s  enz. niet opvallen  in het 

landschap; 
- privacy voor de bewoners creëren. 

 
Het ensemble van de karakteristieke gebouwen, de bomen, het bos en de hoog‐
teverschillen zorgen voor een fraaie, bescheiden compositie die typerend  is voor 
een Twents erf. De nieuwe bijgebouwen doen op deze wijze geen afbreuk aan het 
monumentale karakter van het erf.  
 
De inrichtingsschets is weergegeven in figuur 6. 
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Figuur 6. Gewenste inrichting Erve Loman 

 
Huidige en gewenste planologische regeling 
De  voormalige  boerderij  is  al  bestemd  als  ‘Wonen’.  De  schuur  is  bestemd  als 
‘Agrarisch’. De  schuur krijgt een woonbestemming,  zodat deze kan worden ver‐
bouwd tot dubbele woning. 
 
Het landschapsplan is verder uitgewerkt tot een beplantingsplan, waarin de nieuw 
aan  te  planten  beplantingselementen  zijn weergegeven.  Het  landschapsplan  is 
opgenomen  in bijlage 2. De aanleg en  instandhouding van dit beplantingsplan  is 
door middel van een voorwaardelijke verplichting  gewaarborgd. 
 
2.2.5. Erve Elleboer en tuinderij 

Huidige situatie 
In de voormalige boerderij  ‘Erve Elleboer’ was een bezoekerscentrum gevestigd. 
Erve Elleboer  is gelegen aan de nieuwe wijkontsluitingsweg en  is daardoor sterk 
beeldbepalend voor de omgeving.  In de boerderij  is een dierenartsenpraktijk ge‐
vestigd. Ten noorden van Erve Elleboer is een kleinschalige tuinderij gevestigd.  
 
Gewenste wijziging en uitgangspunten 
In 2012  is een ruimtelijke procedure doorlopen waarin de vestiging van een die‐
renartsenpraktijk mogelijk  is  gemaakt.  Ten  noorden  van  Erve  Elleboer  ligt  een 
tuinderij. Deze is in het geldende bestemmingsplan foutief bestemd. Op basis van 
de uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 krijgt de tuinderij 
een agrarische bestemming met een bouwvlak. Dit bestemmingsplan legt de ver‐
gunde  situatie  planologisch  vast.  Het  stellen  van  randvoorwaarden  wordt  niet 
noodzakelijk geacht. 
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Huidige en gewenste planologische regeling 
Deze boerderij  is destijds gerestaureerd en  ingericht als  landgoedinformatiecen‐
trum. De huidige bestemming  is ‘Cultuur en ontspanning ‐ ontvangstcentrum’.  In 
2012  is een omgevingsvergunning, onderdeel planologisch  strijdig  gebruik,  voor 
het gebruik als dierenartsenpraktijk verleend. Ook de  tuinderij naast het bezoe‐
kerscentrum  is onder de bestemming  ‘Cultuur en ontspanning’ gebracht. De be‐
stemming wordt gewijzigd zodat het huidige gebruik van de  tuinderij en de die‐
renarts wordt vastgelegd. 
 
2.2.6. Het saunahuisje 

Huidige situatie 
Aan het begin van de Kasteellaan staan twee poortwachtershuisjes aan weerzijde 
van deze weg. Achter het westelijk gelegen huisje staat een saunahuisje (ook be‐
kend als ‘het theekoepeltje’). Het betreft een klein monumentaal gebouwtje. On‐
langs is het dak vervangen. Een foto van het saunahuisje is weergegeven in figuur 
7. 
 

 

Figuur 7. Foto saunahuisje 

 
Gewenste wijziging en uitgangspunten 
Al  lange  tijd  bestaat  de  wens  om  het  saunahuisje  te  verhuren  als  zomerhuis‐
je/recreatiewoning. Omdat het  saunahuisje  is aangewezen als  rijksmonument  is 
de  bescherming  van  de  uiterlijke  verschijningsvorm  geregeld  via  de Monumen‐
tenwet. Dit bestemmingsplan biedt geen uitbreidingsruimte voor het huisje. Het 
geldende bestemmingsplan biedt  in rondom het saunahuisje geen directe moge‐
lijkheden voor het aanleggen van wegen en paden, waarmee de ontsluiting van de 
recreatiewoning op de Kasteellaan gerealiseerd  kan worden. Daarom  is de ont‐
sluiting van de recreatiewoning ook in dit bestemmingsplan geregeld.  
 
Nieuwe solitair staande recreatiewoningen zijn in strijd met het gemeentelijk be‐
leid, omdat deze onvoldoende bijdragen aan het recreatief product en bovendien 
permanente bewoning in de hand werken. Om de instandhouding van het monu‐
ment  te waarborgen  is een hergebruiksfunctie gewenst. Gelet op de  ligging bin‐
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In relatie tot de ontwikkeling op het Erve De Horst is de locatie van het verdwenen 
erf  Grobbe  van  belang.  Het  perceel  van  Grobbe  is  een mogelijke  locatie  voor 
nieuwbouw in het kader van Rood voor Groen. Hoewel deze potentiële ontwikke‐
ling nog in bespreking is, wordt er in de nieuwe inrichting van De Horst wel al re‐
kening mee gehouden. 
 
Het  inrichtingsplan  is weergegeven  in figuur 9. Dit  inrichtingsplan vormt de basis 
voor  dit  bestemmingsplan.  De  begrenzing  van  de  bestemming  ‘Wonen’,  het 
bouwvlak voor de woning en de mogelijkheden voor bijgebouwen zijn hierop af‐
gestemd. 
 

 

Figuur 9. Inrichtingsplan Erve De Horst 

 
Ecologische Hoofdstructuur 
Het perceel  ligt  gedeeltelijk binnen de Ecologische Hoofdstructuur  (EHS) en  ge‐
deeltelijk buiten de EHS maar binnen de zone Ondernemen met natuur en water. 
De woning wordt niet binnen de huidige begrenzing van de EHS gebouwd. Wel ligt 
het te kappen deel van het bos ten oosten van de woning hierbinnen.  
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Voor erve de Horst moet ten behoeve van de EHS de afwijkingsbevoegdheid uit de 
Omgevingsverordening worden  toegepast.  Voor  relatief  kleinschalige  ontwikke‐
lingen binnen de EHS kan worden afgeweken  van het beschermingsregime onder 
voorwaard dat:  
a.  de wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte mate aantast, 
b.   per saldo gepaard gaat met een versterking van de wezenlijke kenmerken 

en waarden van de EHS, of een vergroting van de oppervlakte van de EHS, 
c.   plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties. 
 
Het  te kappen bos binnen de EHS wordt geheel gecompenseerd door de aanleg 
van nieuw bos. Hierbij geldt een aanplantplicht met een factor 1,66. Dit houdt in 
dat er 480m2 bos wordt verwijderd en er 800 m2 bos wordt aangeplant. Aanplant 
van nieuw bos  is  voorzien buiten de EHS op de plek  van de huidige woning en 
schuur. Daarmee voldoet de locatie voor compensatie. 
 
De wezenlijke  kenmerken  en waarden worden door deze herinplant  slechts    in 
beperkte mate aangetast. De herinplant heeft een vergroting van het oppervlakte 
bos tot  gevolg. Aan de locatie voor de nieuwe woning ligt een zorgvuldige afwe‐
ging ten grondslag, waarbij een grotere  afstand tot de weg en het herstellen van  
de oorspronkelijke relatie van het erf met het cultuurlandschap zijn meegewogen. 
Geconcludeerd kan worden dat voldaan  is aan de voorwaarden om af  te wijken 
van het beschermingsregime, zoals neergelegd in de Omgevingsverordening.  
 
Delen  die  in  het  bestemmingsplan  Buitengebied  de  bestemming  ‘Bos  ‐ Natuur’ 
hebben en  in de nieuwe situatie voor wonen of als tuin worden gebruikt, krijgen 
de bestemming ‘Wonen’. Het nieuw aan te leggen bos krijgt de bestemming ‘Bos ‐ 
Natuur’. De wijzigingen  in de EHS zijn weergegeven  in figuur 10. De effecten van 
de ontwikkeling op de EHS zijn in paragraaf 4.1 in beeld gebracht. 
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is. Voor sommige van de ontwikkeling geldt dat ze op basis van het bestemmings‐
plan Buitengebied via een wijzigingsbevoegdheid mogelijk zijn gemaakt, maar uit 
efficiency oogpunt wordt gekozen voor  één bestemmingsplan voor het hele land‐
goed.  
 
De kwaliteitsimpuls groene omgeving is niet van toepassing op: 

 Erve de Horst: 
Binnen het bestemmingsplan Buitengebied  is het mogelijk de woonbestem‐
ming met een wijziging te vergroten tot maximaal 2000m3. Hieraan komt de 
ontwikkeling  op  de  Horst  niet.  De  verschuiving  van  de  woonbestemming 
wordt dan ook niet beschouwd als een grootschalige ontwikkeling, waardoor 
de kwaliteitsimpuls niet van toepassing is.  

 Erve Ellenboer & tuinderij: 
De planherziening voor Erve Ellenboer betreft het bestemmen van een reeds 
met  een  projectafwijkingsbesluit  gerealiseerde  dierenartsenpraktijk.  De  on‐
derliggende bestemmingsplanherziening wijzigt voor deze  locatie niets waar‐
door er geen sprake is van een ontwikkeling en de kwaliteitsimpuls hierop niet 
van  toepassing  is. Het bestemmen van de  tuinderij aan de Ellenweg betreft 
het herstellen van een fout uit het bestemmingsplan Buitengebied 2010. Het 
betreft  hier  derhalve  ook  geen  ontwikkeling, waardoor  de  kwaliteitsimpuls 
hierop niet van toepassing is.  

 Hergebruik Dorsloods: 
Het hergebruik van de loods onder de houtzagerij is mogelijk op basis van het 
VAB beleid en via een wijziging van het bestemmingsplan was dit mogelijk . De 
ontwikkeling wordt derhalve niet als grootschalig aangemerkt. 

 Het koetshuis gebruiken voor incidentele horeca‐activiteiten: 
Dit  betreft  hergebruik  van  een  bestaand  pand  waar  al  jaren  geleden  toe‐
stemming voor gegeven is het betreft hier derhalve geen nieuwe grootschali‐
ge ontwikkeling.  

  
Voor het nieuwe gebruik  van het  saunahuisje, het  verplaatsen  van de woonbe‐
stemmingen naar Erve Loman en de vergroting van de horecabestemming met de 
twee molenaarshuisjes  is  de  Kwaliteitsimpuls wel  van  toepassing. Aan  de  hand 
van het gemeentelijk beleid dient beoordeeld  te worden welke waardevermeer‐
dering plaats heeft om te beoordelen wat er geïnvesteerd moet worden.  
1. Verplaatsen woonbestemmingen Schiphorstdijk 6 en 8 naar de schuur Loman. 

Het betreft hier het verplaatsen van een tweetal woonbestemming. Doordat 
de woonbestemmingen op de  locatie Schiphorstdijk verdwijnt en op de  loca‐
tie van de schuur Loman wordt toegevoegd  is er geen sprake van een meer‐
waarde, waardoor een extra kwaliteitsimpuls op basis van het gemeentelijk 
beleid niet benodigd is. Wel is er voor erve Loman een landschapsplan en be‐
plantingsplan vervaardigd.  De aanleg en instandhouding van dit beplantings‐
plan  is door middel van een voorwaardelijke verplichting   gewaarborgd. Bo‐
vendien dient opgemerkt te worden dat het hier gaat om een rijksmonument 
en dat met deze ontwikkeling bijgedragen wordt aan het behoud van de cul‐
tuurhistorie op het landgoed.  
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2. Vergroten horecabestemming met 2 dienstwoningen.  
De vergroting van het horecapand met 2 dienstwoningen  levert een  ten op‐
zichte van de bestaande situatie een beperkte waardevermeerdering op. Per 
saldo  is er  sprake van een agrarisch bouwvlak op de  schuur van  Loman die 
vervangen wordt door  een horecabestemming. De  aanpassing  levert  echter 
geen extra bouwmogelijkheden op, omdat deze  in een  later stadium worden 
herontwikkeld. De  pachters  van  het  restaurant  investeren  in  het  gebied  de 
Achterhof  aan  de  achterzijde  van  het  restaurant  en  in  het  behoud  van  de 
rijksmonumentale voormalige woningen.  

 
3. Omzetten saunahuisje 

Het omzetten van de bestemming van het saunahuisje  levert een meerwaar‐
de op doordat de grondwaarde verschuift van bos en natuur naar recreatie‐
woning. De grootte van het object is circa 100 m2. Op basis van de waardebe‐
paling zou er bij complexgewijze ontwikkeling sprake zijn van een waardestij‐
ging van € 2.000,00 ( conform tabel gemeentelijk beleid).  Gelet op de bijzon‐
dere  status  van  Singraven  en het bestaande  saunahuisje  is hier  geen basis‐
waarde aan toe te kennen. Het pand word al jaren gebruikt voor dagrecreatie. 
Het hergebruik als verblijfsrecreatief object voorziet niet in een grootschalige 
ontwikkeling op deze plek. De waardestijging zal beperkt van omvang zijn.  
 
Op grond van het beleidskader dient 25% van de waardestijging te worden ge‐
investeerd in een kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving. De kwaliteitsim‐
puls bestaat uit het behoud en het opknappen van het rijksmonument. Daar‐
naast  zullen  in combinatie met de  rood voor groen  regeling meerdere wan‐
delpaden worden opgeknapt die de recreatieve waarde van het  landgoed als 
geheel versterken. Het omzetten van dit object naar een recreatieve  functie 
vergroot deze recreatieve waarde extra. 

 
Conclusie 
Het totaal van de maatregelen in dit bestemmingsplan hebben tot doel een kwali‐
teitsimpuls  voor  het  landgoed  te  bewerkstelligen. De  voorgestelde  functiewijzi‐
gingen van de bestaande gebouwen op Singraven zijn noodzakelijk om de exploi‐
tatie van het  landgoed dekkend  te maken. Het gaat hierbij veelal om bestaande 
gebouwen op het  landgoed die nu  leeg  staan. De nieuwe economische  functies 
zijn passen binnen het landgoed, zijn kleinschalig van aard en gaan vergezeld van 
een landschappelijke inpassing waar nodig (erve Loman, erve de Horst).  
 
Voor sommige functiewijzingen geldt dat er sprake is van ‘uitruil’:  de  de twee te 
realiseren woningen  in  schuur  Loman  hangen  samen met  het  vervallen  van  de 
woonfunctie  in de twee dienstwoningen behorende bij Restaurant De Watermo‐
len. In andere gevallen is er sprake van het  legaliseren     van de bestaande activi‐
teiten  (koetshuis,  dorsloods)  of  het  vervangen  van  de  functie  op  een  andere 
plaats (Erve de Horst). Het toestaan van een hergebruiksfunctie  er steeds op ge‐
richt  om  de  instandhouding  van  het  monument  te  waarborgen  (saunahuisje, 
dienstwoningen).  
 



1199219  blz 19
 

 
 
Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed Singraven    
Status: Vastgesteld, 09‐09‐2014  Rho Adviseurs B.V. 

De  voorgestelde maatregelen  zijn  kleinschalig  van  aard  en  sluiten  aan op de  al 
reeds bestaande functies op het  landgoed. De nieuwe economische functies dra‐
gen  in samenhang met elkaar bij aan het behoud van het cultuurhistorische erf‐
goed. Alle voorgestelde maatregelen zijn naar aard en omvang passen binnen het 
landgoed en er op  gericht een duurzame instandhouding van het landgoed als to‐
taal  te  bewerkstelligen. Voor  het  nieuwe  gebruik  van  het  saunahuisje,  het  ver‐
plaatsen  van de woonbestemmingen naar Erve  Loman en de  vergroting  van de 
horecabestemming met de twee molenaarshuisjes is de Kwaliteitsimpuls van toe‐
passing. Aan de hand van het gemeentelijk beleid heeft een beoordeling hiervan 
plaatsgevonden.  
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (2011) 
De  Structuurvisie  Infrastructuur  en Ruimte  trad  begin  2012  in werking. Met de 
Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om 
de bestuurlijke drukte te beperken brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht 
mogelijk bij burgers en bedrijven,  laat het meer over aan gemeenten en provin‐
cies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk kiest voor een 
selectievere inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze belangen is 
het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Erfgoederen van uitzonderlijke uni‐
versele waarde worden ook gerekend tot de nationale belangen.  
 
Conclusie rijksbeleid 
In het onderhavig project zijn nationale belangen in het geding. Goedkeuring van 
de rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en een positief advies van de Monumen‐
tencommissie is vereist.  

3.   2. Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie Overijssel 
De omgevingsvisie Overijssel  is vastgesteld op 1 juli 2009 door Provinciale Staten 
van Overijssel.  In de omgevingsvisie worden voor het buitengebied drie ontwikke‐
lingsperspectieven geschetst. Deze geven richting aan nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven.  
1. realisatie groene en blauwe hoofdstructuur; 
2. buitengebied accent productie; 
3. buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte. 
 
De ontwikkelingen  in deze gebieden zijn niet  langer gebonden aan strikte regels 
van welke functie op welke plek moet plaatsvinden. Er wordt ruimte geboden aan 
economische  dynamiek  en  de  ruimtelijke  kwaliteit.  Naast  de  bescherming  van 
kwaliteiten wil de provincie vooral ontwikkeling en dynamiek benutten voor duur‐
zaamheid  en  ruimtelijke  kwaliteit.  Dit  betekent  dat  voor  elke  ontwikkeling  de 
principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gelden. 
 
Voor ruimtelijke projecten wordt het volgende uitvoeringsmodel gehanteerd: ge‐
nerieke beleidskeuzes, ontwikkelperspectieven, gebiedskenmerken. 
- generieke beleidskeuzes: het project  stelt een aantal  inpandige  functiewijzi‐

ging voor. Dit past in het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik; 
- ontwikkelingsperspectief: voor het plangebied geldt het perspectief “mixland‐

schap met  landbouw, natuur, water en wonen als goede buren”. Hier wordt 
ruimte  geboden  voor  een breed  scala  aan  functies, waaronder  lichte maat‐
schappelijke functies; 
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- gebiedskenmerken:    De  ontwikkelingen  betreffen  inpandige  verbouwingen 
van panden ten behoeve van een niet‐belastende functie. De ontwikkelingen 
doen geen afbreuk aan de gebiedskenmerken. 

 
De  voorgenomen ontwikkeling  vindt plaats  in de  “Groene omgeving”, waar het 
behoud en de versterking van het  landschap voorop staat.  In beginsel wordt om 
een kwaliteitsimpuls gevraagd.  
 
Kwaliteitsimpuls groene omgeving 
In de omgevingsvisie Overijssel  is de  kwaliteitsimpuls  groene omgeving ontwik‐
keld als een eenduidige bundeling van diverse regelingen als rood voor rood, rood 
voor groen, Vab’s en landgoederen. De kwaliteitsimpuls is bedoeld als eenduidige 
werkwijze om principes  van ontwikkelingsplanologie  toepasbaar  te maken  voor 
sociaaleconomische ontwikkelingen  in de groene omgeving. Deze ontwikkelingen 
in de Groene omgeving worden in de omgevingsvisie als volgt benaderd: 
•  de omgevingsvisie biedt ruimte voor sociaaleconomische ontwikkeling als de‐

ze vanuit zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is, past in het ont‐
wikkelingsperspectief ter plekke en volgens de Catalogus Gebiedskenmerken 
wordt uitgevoerd; 

•  aan  de  geboden  ontwikkelruimte worden  voorwaarden  gesteld  om  de  ge‐
wenste ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren. Het gaat hierbij  in alle ge‐
vallen in ieder geval om goede ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling; 

•  bij grootschalige ontwikkelingen  (nieuw of uitbreiding van bestaand) wordt 
naast een investering in de ontwikkeling zelf tegelijkertijd geïnvesteerd in de 
omgevingskwaliteit. Op deze manier voorkomen of compenseren we aantas‐
ting van de omgevingskwaliteit en een verlies aan ecologisch en landschappe‐
lijk kapitaal als gevolg van de nieuwe ontwikkeling. Dat er voldoende wordt 
gecompenseerd moet blijken uit een ruimtelijke onderbouwing.  

 
Hiervoor  kan  de  gemeente  een  kader  opstellen waarin  het  beoogde  evenwicht 
tussen ontwikkeling  van  bebouwing  en de  investering  in  ruimtelijke  kwaliteit  is 
vastgelegd. Als er geen gemeentelijk kader  is zal dit evenwicht per geval onder‐
bouwd moeten worden. 
 
Lagenbenadering en gebiedskenmerken 
Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te zet‐
ten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Hier‐
bij zijn de gebiedskenmerken van provinciaal belang het uitgangspunt. Dit zijn de 
ruimtelijke kenmerken van een gebied of een gebiedstype die bepalend zijn voor 
de karakteristiek en kwaliteit ervan. De aanwezige gebiedskenmerken in zowel de 
Groene als de Stedelijke omgeving zijn tot stand gekomen door soms eeuwenou‐
de processen. Ze zijn te onderscheiden in 4 lagen: 

 Natuurlijke laag (in en op de bodem); 

 Laag  van  het  agrarisch  cultuurlandschap  (grootschalig  gebruik  en  inrichting 
van de bodem); 

 Stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur); 

  Lust & Leisure laag (beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen). 
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Deze lagen zijn zo onderscheiden omdat de ingrepen in de fysieke leefomgeving in 
elke  laag volgens eigen principes en processen verlopen. Uiteraard staan ze niet 
los van elkaar, maar zijn ze altijd met elkaar verbonden. Terugkerende elementen 
in  het  provinciaal  belang  zijn  beleefbaarheid,  toegankelijkheid,  zichtbaarheid, 
bruikbaarheid,  en  cultuurhistorische  waarden  van  landschap  en  bebouwin‐
gen(structuren) (waaronder archeologische en aardkundige waarden). De laag van 
de  lust‐ en  leisure  landschappen voegt daarbij de dimensie van het welbehagen, 
het plezier, de trots en de beleving toe. Deze laag is het domein van de belevenis, 
betekenis en  identiteit. De  lust‐ en  leisure  laag voegt eigen kenmerken toe zoals 
landgoederen, recreatieparken, en recreatieve routes, maar benut vooral de kwa‐
liteiten van de andere drie lagen. Het stelt kwaliteiten zoals de natuur, de produc‐
tielandschappen en de steden in een ander daglicht en maakt ze beleefbaar en tot 
een  belevenis.  Steeds  vaker worden  de  kwaliteiten  uit  het  verleden  ingezet  in 
plannen door daar met nieuwe kwaliteiten, gebruiks‐ en verschijningsvormen op 
voort te bouwen. 
 
De  kleinschalige  ontwikkelingen  die met  dit  bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt doen geen afbreuk aan de  lagenbenadering en dragen bij aan een ver‐
sterking  van  de  elementen  van  provinciaal  belang  (  toegankelijkheid,  zichtbaar‐
heid,  bruikbaarheid  etc.).  De  ontwikkelingen  die  worden  voorgestaan  maken 
daarbij gebruik van kwaliteiten uit het verleden en bouwen daarop voort.  
 
In  de  ‘catalogus  gebiedskenmerken’  die  aan  de  omgevingsvisie  is  toegevoegd 
wordt vermeld dat de  landgoederen en buitenplaatsen   een herkenbaar verhaal 
vertellen  over hun plek in het landschappelijk patroon en in de tijd waarin ze zijn 
gebouwd. Veel landgoederen en buitenplaatsen zijn nu open gesteld voor publiek, 
waardoor ze een belangrijke recreatieve rol vervullen. De ambitie  is het  in stand 
houden  en  herstel  van  bestaande  landgoederen.  De  groene  raamwerken,  de 
parkbossen, de tuinen, open ruimtes met solitaire bomen worden daarbij als deel 
van het culturele erfgoed beschouwd. Ze bieden ruimte voor nieuwe functionele 
toevoegingen, zoals recreatieve functies, publieke voorzieningen, eventueel 
woningen, als deze de kwaliteit versterken. Bij dit alles mag een natuurgericht 
beheer niet ten koste gaan van monumentaliteit en het behoud van het erfgoed. 
 
De  kleinschalige  ontwikkelingen  die met  dit  bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt sluiten aan‐ en versterken de  gebiedskenmerken zoals omschreven voor 
de  landgoederen en buitenplaatsen. Bovendien   passen de voorgenomen ontwik‐
kelingen in de ambitie die voor de bestaande landgoederen op provinciaal niveau 
is uitgesproken.  
 
Omgevingsverordening Overijssel (2009) 
Voor dit bestemmingsplan  is de omgang met  cultuurhistorische waarden en de 
ligging  (van  delen  van  het  plangebied)  binnen  de  Ecologische  Hoofdstructuur 
(EHS) van belang. 
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Cultuurhistorische waarden 
In de omgevingsverordening wordt het begrip “cultuurhistorische waarden” gede‐
finieerd als het samenspel van historische  landschappen, historisch geografische 
elementen en structuren, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en bouwwer‐
ken en archeologische vindplaatsen die  iets vertellen over het verleden.  In para‐
graaf 4.2 wordt  aangegeven op welke wijze bij de planontwikkeling  rekening  is 
gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
Delen van het plangebied zijn aangeduid als bestaande natuur binnen de EHS. Het 
gaat om de locatie van het saunahuisje, delen van Erve De Horst en een klein deel 
van  Erve  Loman. De  provincie  stelt  in  de Omgevingsverordening  regels  ter  be‐
scherming van de EHS. Hier geldt het beleid dat  ruimtelijke ontwikkeling uitslui‐
tend  tot het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke waarden en 
kenmerken  van het  gebied mogen  strekken. De  verplichtingen die hieruit  voor‐
vloeien houden in ieder geval het behoud van areaal, kwaliteit en samenhang van 
de gebieden  in. Hieraan dient dit bestemmingsplan dus  te voldoen. Tevens mag 
het bestemmingsplan  geen bestemmingen  aanwijzen en  geen  regels  stellen die 
activiteiten mogelijk maken  die  significant  negatieve  effecten  op  de wezenlijke 
kenmerken en waarden  zullen of kunnen hebben en  stelt het bestemmingsplan 
regels ter bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden. 
 
Het saunahuisje betreft een bestaand gebouw. Het krijgt een  functie als  recrea‐
tiewoning. Deze functiewijziging heeft geen invloed op het areaal, de kwaliteit en 
de samenhang van de EHS gebieden. Voor Erve De Horst geldt dat binnen de EHS 
een kleine oppervlakte bos (480 m2) gekapt wordt. Deze oppervlakte wordt direct 
ten noorden hiervan, aansluitend op de bestaande EHS, gecompenseerd door de 
aanleg van nieuw bos (800 m2). Hierdoor wordt het areaal, de kwaliteit en de sa‐
menhang van de EHS behouden en zelfs iets versterkt. Op Erve Loman wordt bin‐
nen de EHS enkel een bijhorend bouwwerk gebouwd. De  ingrepen  in de EHS die 
hiervoor nodig zijn, zijn minimaal. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de effecten 
van de ontwikkeling op de natuurwaarden van de EHS. 
 
Conclusies provinciaal beleid 
De  voorgenomen  functieveranderingen  en  ontwikkelingen  zijn  passend  binnen 
het provinciaal beleid.  In het kader van het vooroverleg wordt dit bestemmings‐
plan voorgelegd aan de provincie Overijssel.  

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Dinkelland 
De structuurvisie geeft het volgende beleid voor het buitengebied weer: 
- een  evenwichtige  en  duurzame  ontwikkeling  van  het  haar  toevertrouwde 

grondgebied, met respect voor het natuurlijke en culturele erfgoed; 
- goede condities voor een goed functionerende economische sector, passend 

bij het karakter van Dinkelland, met bijzondere aandacht voor de agrarische 
sector en de toeristisch recreatieve sector. 
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Bestemmingsplan Buitengebied 2010 
Het  geldende  bestemmingsplan  Buitengebied  2010  vormt  een  uitvoeringskader 
voor  het  gemeentelijk  beleid  ten  aanzien  van  ruimtelijke  ontwikkelingen  in  het 
landelijk  gebied. Hierin  is  als  beleidskeuze  gehanteerd  dat  het  landschap  rand‐
voorwaardenstellend  is. Het behoud en waar mogelijk de versterking van de ka‐
rakteristieke  ruimtelijke  inrichting  en  de  structuurbepalende  elementen  van  de 
verschillende  landschapstypen staat voorop. Het Landschapsontwikkelingsplan  is 
richtinggevend voor de inpassing van nieuwe ontwikkelingen in het landschap. 
 
Ten  aanzien  van  toegevoegde  functies  in  het  buitengebied,  zoals wonen,  niet‐
agrarische bedrijvigheid (waaronder horeca) en recreatie wordt opgemerkt dat de 
regels van dit bestemmingsplan zijn afgestemd op de regels uit het bestemmings‐
plan Buitengebied 2010. Hierdoor zijn bouw‐, gebruiks‐ en ontwikkelingsmogelijk‐
heden in overeenstemming met de uitgangspunten van het bestemmingsplan Bui‐
tengebied 2010. 
 
Landschapsontwikkelingsplan 
Het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Dinkelland is vastgesteld op 2 
september  2008  en  is  een  gemeentelijke  uitwerking  van  het  LOP  Noordoost 
Twente en Twenterand.  In het plan worden richtlijnen geformuleerd voor de  in‐
richting van het  landschap. Het plan mag daarmee geen belemmeringen voor de 
landbouw  opleveren.  Het  landschapsontwikkelingsplan  kan  worden  gezien  als 
handreiking voor landschappelijke inpassing. Het plan is mede richtinggevend om 
te beoordelen of ontwikkelingen landschappelijk aanvaardbaar zijn.  
 
De ontwikkelingsrichting in het LOP wordt bepaald door: 

- de verschillen tussen de landschapstypen; 
- de gaafheid, kenmerkendheid of potenties van de landschapstypen; 
- het reconstructiebeleid Noordoost Twente (streefbeeld 2015) en de zone‐

ringen; 
- wel of geen onderdeel van de PEHS  (inclusief ecologische verbindingszo‐

nes); 
- de mate van verstedelijkingsdruk. 

 
De  ontwikkelingsrichtingen  zijn  beschreven  per  landschappelijke  eenheid.  Deze 
gebieden vormen eenheid door overeenkomsten  in de geologische, geomorfolo‐
gische, hydrologische en bodemkundige situatie. 
 
Het plangebied ligt in de landschappelijke eenheid ‘Dinkeldal’. Het Dinkeldal is een 
beekdallandschap waar het herstel van het watersysteem de toekomstige ontwik‐
kelingsrichting bepaald. De boven‐ en middenloop krijgen de ruimte door een na‐
tuurlijke meandering. De benedenloop is een ontwikkelingsgebied voor waterber‐
ging. Daarnaast is het beleid gericht op het behoud en herstel van landschappelij‐
ke waarden aan de randen langs het dal. Het gaat om het kleinschalige reliëf (ge‐
isoleerde koppen) en verspreid  liggende eenmansessen  (kampen) met hun oude 
bebouwing. 
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Beleid vrijkomende agrarisch bedrijfsbebouwing (VAB) 
Sinds 2006 kent de gemeente Dinkelland beleid voor vrijkomende agrarische be‐
drijfsgebouwen.  In de kadernota “uitdagend buitengebied”  is hiervoor de eerste 
aanzet  gegeven. Het beleid  is uiteindelijk  vertaald  in het bestemmingsplan Bui‐
tengebied 2010 van de gemeente Dinkelland. Hierbij  is het mogelijk gemaakt om 
in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen andere dan agrarische activiteiten te 
verrichten. In veel gevallen gaat het om Erven waar de agrarische bedrijfsvoering 
is beëindigd. In die gevallen krijgt een erf een nieuwe functie. In andere gevallen 
worden vrijkomende gebouwen bij een  functionerend agrarisch bedrijf ook veel 
gebruikt  voor  een  andere  bedrijfsactiviteit.  Geconstateerd  is,  dat  dit  zich  bij 
meerdere functies voor doet, zoals paardenhouderijen, horecabedrijven en derge‐
lijke. Daarop is in juni 2011 een aanvulling op het VAB beleid vastgesteld, namelijk 
het VAB+ beleid. Dit beperkt zich dus niet alleen  tot vrijgekomen agrarische be‐
drijfsgebouwen.  
 
Het VAB beleid heeft een sociaal‐economisch hoofddoel; het beleid moet bijdra‐
gen  aan  het  benutten  en  realiseren  van  nieuwe  economische  dragers  voor het 
landelijk gebied ofwel het benutten van de resterende economische waarde van 
vrijkomende  agrarische  bedrijfsgebouwen  voor  andere  functies.  Uitgangspunt 
hierbij is dat de uitstraling van het erf en het landelijke gebied niet wijzigt, omdat 
de activiteiten binnen de bedrijfsgebouwen plaatsvinden. Voor vrijkomende agra‐
rische bedrijfsbebouwing wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe  functies op 
bestaande agrarische bedrijven en nieuwe functies op beëindigde agrarische be‐
drijven.  
 
Onder meer de  volgende criteria zijn gesteld in het VAB beleid: 
- de aard en de omvang van het bedrijf moeten passen binnen de bestaande 

bouwmassa; 
- de gebouwen moeten vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen zijn die mi‐

nimaal 3 jaar als zodanig in gebruik zijn geweest; 
- alle toegestane vormen van bedrijvigheid mogen een maximale omvang heb‐

ben van 500 m². Deze maximale maat dient ter waarborging van de kleinscha‐
ligheid.  

- buitenopslag van goederen of andere activiteiten buiten de gebouwen zijn 
niet toegestaan; 

- detailhandel in de panden is niet toegestaan; 
- de nieuwe activiteit mag geen andere functies belemmeren. 
 
Bij de beoordeling van verzoeken staan de ruimtelijke gevolgen van een  initiatief 
centraal. Om verzoeken  te beoordelen wordt onderscheid gemaakt  in een 3  tal 
stappen: 
- een zoneringstoets: 
- een voorwaarden toets: 
- een kwaliteitstoets. 
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Nota Verblijfsrecreatie 
Het toeristisch‐recreatief beleid richt zich op het versterken van het verblijfstoe‐
risme in de gemeente Dinkelland door middel van kwaliteitsverbetering, product‐
vernieuwing en differentiatie  in het verblijfsrecreatieve aanbod. Hierdoor zal het 
aantal overnachtingen alsmede de toeristische bestedingen  in de gemeente Din‐
kelland toenemen, wat een positief effect heeft op de toeristische werkgelegen‐
heid. Er wordt gestreefd naar een grotere mate van ondernemersvrijheid, binnen 
de gemeentelijke en wettelijke kaders. Het gemeentelijk beleid biedt  in principe 
geen ruimte voor nieuwe solitair staande recreatiewoningen. 
 
Gemeentelijk beleidskader Kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO) 
De gemeente Dinkelland heeft de kwaliteitsimpuls groene omgeving   vertaald  in 
een beleidskader Kwaliteitsimpuls groene omgeving. Het beleidskader Kwaliteits‐
impuls  groene  omgeving  (augustus  2013)  dient  als  toetsingskader  voor  de  ge‐
meente om aangevraagde ontwikkelingen  in het  landelijke gebied te kunnen be‐
oordelen  op  basis  van  de  kwaliteitsimpuls.  Tegelijkertijd  biedt  het  beleidskader 
aanvragers  handvatten  om  hun  aanvraag  vorm  te  geven  in  combinatie met  de 
kwaliteitsimpuls. Voor het beleidskader de principes uit de Omgevingsvisie Over‐
ijssel als basis: 
1. Elke ontwikkeling dient beoordeeld  te worden  vanuit het aspect  ruimtelijke 

kwaliteit; 
2. Bij  grootschalige  ontwikkelingen  (nieuw  of  uitbreiding  van  bestaand) wordt 

naast een  investering  in de ontwikkeling zelf tegelijkertijd geïnvesteerd  in de 
omgevingskwaliteit. 

3. De ontwikkelingsruimte die men krijgt dient in evenwicht te zijn met investe‐
ringen (prestaties) in de ruimtelijke kwaliteit. 

4. De principes van ruimtelijke kwaliteit gelden voor elk planproces en dienen bij 
elk initiatief/ontwerp/opgave te worden toegepast. 
 

Uitgangspunt van het gemeentelijk KGO‐beleid is dat voor iedere ontwikkeling het 
hoofduitgangspunt  van  ruimtelijke  kwaliteit  geldt. Voor  grootschalige ontwikke‐
lingen moet naast de kwaliteit van de  locatie ook geïnvesteerd worden  in omge‐
vingskwaliteit. Het proces is meer gericht op kwaliteit en minder op kwantitatieve 
normen. Deze benaderingswijze zorgt voor meer flexibiliteit en mogelijkheden bij 
het zoeken naar nieuwe economische dragers. 
 
Niet alle ontwikkelingen  kunnen per definitie. Ontwikkelingen dienen naar  aard 
en omvang passend  te zijn. Er moet sprake zijn van maatwerk. Per ontwikkeling 
dient beoordeeld te worden of de voorgestane ontwikkeling past in de omgeving. 
 
In het KGO wordt onder een grootschalige ontwikkeling verstaan een ontwikkeling 
waarvoor een bestemmingsplanprocedure nodig  (bijv.  ten behoeve van een ver‐
ruiming van een bestemmingsvlak). In dat geval is er  sprake van een ontwikkeling 
met  een  grootschalige  impact. Dit  geldt ook  voor  een partiële  herziening  in de 
vorm van een verandering van de bestemming of een aanduiding. Op dat moment 
moet er naast de basisinspanning een kwaliteitsimpuls van de groene omgeving 
plaatsvinden.  
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Uitgangspunt van de kwaliteitsimpuls is dat er naast de inpassing van het plan ook 
wordt geïnvesteerd  in de omgevingskwaliteit. Bij het bepalen van de hoogte van 
de  kwaliteitsimpuls  voor  de  groene  omgeving wordt  uitgegaan  van  de waarde‐
vermeerdering  van  de  gronden  die  door  de  planologische  verandering  zal  ont‐
staan. Er wordt uitgegaan van basisbedragen. Dit zijn in overleg met erkende taxa‐
teurs bepaalde waarden. Daar waar dat lastiger is vanwege de invloed van de mo‐
gelijkheden  binnen  een  specifieke  bestemming  (bijvoorbeeld  indien  veel meer 
bouwmogelijkheden worden  geboden  binnen  een  bestemming),  zal  een  taxatie 
nodig  zijn.  Investeringen  in  de  omgevingskwaliteit  kunnen  plaatsvinden  op  het 
gebied van natuur, landschap, water, recreatief medegebruik en cultuurhistorie. 
 
In  paragraaf  2.3  is  nader  toegelicht  hoe met  de  functiewijzigingen  van  de  be‐
staande gebouwen op Singraven invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsimpuls 
groene omgeving. 
 
Conclusies gemeentelijk beleid 
Dit  ontwikkelingen  die  dit  bestemmingsplan mogelijk maakt  zijn  in  hoofdzaak 
functie‐/bestemmingswijzigingen van bestaande objecten. Daarbij wordt het her‐
inrichten van een woonperceel mogelijk gemaakt. Voor de nieuwe regeling is aan‐
sluiting gezocht bij de regeling van het geldende bestemmingsplan. De ontwikke‐
lingen op Erve Loman en Erve De Horst hebben een gewijzigde  inrichtingen van 
het  landschap,  zij  het  beperkt,  tot  gevolg. Hiervoor  zijn  landschappelijke  inpas‐
singsplannen  opgesteld,  die  in  de  regels  van  dit  bestemmingsplan worden  ge‐
waarborgd.  Hiermee  wordt  aangesloten  bij  de  uitgangspunten  uit  het  Land‐
schapsontwikkelingsplan. 
 
De  functieverandering van Erve Elleboer en de Dorsloods moet  voldoen aan de 
uitgangspunten van het VAB beleid. De aard en de omvang van de nieuwe functie 
past  binnen de bestaande bouwmassa. Het bouwvlak van  Erve Elleboer bedraagt 
317 m2  . Het bouwvlak van de dorsloods  is   320 m2. De functie‐uitoefening vindt 
plaats binnen de bestaande bebouwing cq. het op de verbeelding weergegeven 
bouwvlak. hiermee voldoet de functieverandering van zowel Erve Elleboer als de 
dorsloods  aan  hetgeen  in  het  VAB  beleid  is  aangegeven  als maximale  omvang 
(500m2). Van buitenopslag van goederen of andere activiteiten buiten de gebou‐
wen is geen sprake, evenals van detailhandel. Er is geen sprake van de belemme‐
ring  van nieuwe  functies  voor de nieuwe  activiteit. Geconcludeerd  kan worden 
dat er voor wat betreft de nieuwe  functie‐invulling van Erve Elleboer en van de 
Dorsloods geen sprake is van strijdigheid met het VAB‐beleid. 
 
Opgemerkt wordt dat de  functiewijziging van het  saunahuisje naar een  solitaire 
recreatiewoning niet aansluit bij de gemeentelijke beleidsuitgangspunten. Omdat 
de functiewijziging bijdraagt aan het behoud van een monumentaal pand en van‐
wege  de  bijzondere  recreatieve  aantrekkingskracht  van  het  gebied,  is  besloten 
medewerking  te verlenen aan het omvormen van het  saunahuisje  tot  recreatie‐
woning. In paragraaf 2.3 is  nader toegelicht hoe met de functiewijzigingen van de 
bestaande gebouwen op Singraven  invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsim‐
puls groene omgeving.  
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3.   4. Overige plannen en studies 

Visie Landgoed Singraven 
“De visie van het  landgoed streeft naar een vergroting van de maatschappelijke 
betekenis en een duurzame exploitatie van het  landgoed. Landschappelijke‐, cul‐
tuurhistorische‐ en natuurwaarden worden  in samenhang ontwikkeld. Om dit  te 
realiseren heeft De Stichting Edwina van Heek uit drie scenario’s  (beheersfiloso‐
fieën) het scenario  ‘Landleven’ gekozen: “Landleven past het beste bij de opvat‐
ting van het bestuur over het beheer van het landgoed in de geest van de laatste 
particuliere  eigenaar,  de  heer W.F.J.  Laan” Het  beheren  van  Singraven  als  één 
economisch geheel  is een  leidend  thema  in de Landleven beheersfilosofie. Dit  is 
een terugkeer naar de idealen van oorspronkelijk landgoedbeheer.  
 
De verschillende economische activiteiten op Singraven, bijvoorbeeld de twee nog 
werkende  agrarische bedrijven en de horeca bedrijven,  zullen  in nauw  verband 
geëxploiteerd worden. Om daarnaast de landschappelijke‐, cultuurhistorische‐ en 
natuurwaarden  in samenhang te ontwikkelen wordt er naar een duidelijke zone‐
ring binnen het  landgoed gestreefd. Doel  is om de meer dynamische activiteiten 
te bundelen en zoveel mogelijk  in de randen van het  landgoed onder te brengen 
waardoor in het rustige middengebied de omstandigheden voor natuurontwikke‐
ling worden verbeterd. Het doel om de randen te ontwikkelen als een dynamisch 
landschap waardoor het merendeel van het landgoed als natuur wordt behouden 
en ontwikkeld, sluit zich aan op de doelen van het provinciale beleid.” 
 
(bron: De toekomst van landgoed Singraven, 26 maart 2010) 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

Om conflictsituaties te voorkomen dient het bestemmingsplan aandacht te beste‐
den aan de diverse omgevingsaspecten, zoals milieu, water, ecologie en archeolo‐
gie. Weliswaar is voor het merendeel van deze aspecten specifiek beleid en regel‐
geving opgesteld, toch is er sprake van een aanvullende werking ten opzichte van 
de  ruimtelijke ordening.  Zo  kan het bestemmingsplan  via de bestemmingsplan‐
keuzen aanwijzingen geven richting het milieubeleid. Andersom kan het milieube‐
leid richting geven aan de functietoedeling in het bestemmingsplan. 

4.   1. Ecologie 

Bij elk  ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming,  rekening  te 
worden  gehouden met  de  Natuurbeschermingswet  en  de  Flora‐  en  faunawet. 
Hierbij moet worden aangetoond dat, als gevolg van de geplande activiteiten, de 
gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier‐ en plantensoorten niet in 
het geding komt. Er wordt onderscheid gemaakt  tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er geen strij‐
digheid ontstaat met het beleid en de wetgeving op het gebied van de natuurbe‐
scherming.  
 
De effecten  van de ontwikkelingen op de aanwezige natuurwaarden  zijn  in een 
quickscan natuurtoets  in beeld gebracht, en op onderdelen verder uitgewerkt  in 
de Notitie EHS‐toets diverse ontwikkelingen  landgoed Singraven. De natuurtoets 
en de aanvullende notitie zijn opgenomen als bijlage 4 en 5 .  
 
Gebiedsbescherming 
De ontwikkeling vindt plaats in een natuurlijke omgeving, voornamelijk bestaande 
uit bosgebied. Dit gebied maakt geen onderdeel uit van onder de Natuurbescher‐
mingswet  beschermde  gebieden,  zoals Natura  2000. De  dichtstbijzijnde Natura 
2000‐gebieden  liggen  op  ruim  twee  kilometer  vanaf  het  plangebied.  In  de 
quickscan  is  geconcludeerd  dat  de  functiewijzigingen  en  beperkte  ruimtelijke 
ontwikkelingen geen significante effecten op deze gebieden hebben. 
 
Het bosgebied  is wel grotendeels aangewezen als onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur  (EHS),  en  geniet  daarmee  voornamelijk  een  beleidsmatige  be‐
scherming.  In EHS gebieden geldt het beleid dat  ruimtelijke ontwikkeling uitslui‐
tend  tot het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke waarden en 
kenmerken  van het  gebied mogen  strekken. De  verplichtingen die hieruit  voor‐
vloeien houden in ieder geval het behoud van areaal, kwaliteit en samenhang van 
de gebieden in. Uit de quickscan blijkt dat als gevolg van de beoogde plannen ne‐
gatieve effecten op de wezenlijk kenmerken en waarden van de EHS niet kunnen 
worden uitgesloten. Het uitvoeren van een uitgebreidere EHS‐toetsing  is  in deze 
situatie dan ook noodzakelijk. Dit heeft geresulteerd in de  notitie EHS toets diver‐
se ontwikkelingen Landgoed Singraven.  
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Over de inhoud van de EHS‐toetsing en de compensatiemaatregelen heeft  tijdens 
het opstellen van het bestemmingsplan overleg met de provincie plaatsgevonden. 
Voor de  locatie  Erve de Horst heeft de provincie op basis  van het  voorgelegde 
concept ontwerp bestemmingsplan een opmerking gemaakt in relatie tot de EHS. 
Gevraagd  is om een nadere onderbouwing waarbij de criteria “Kleinschalige ont‐
wikkeling’’,  “Beperkte  aantasting’’  en  “Per  saldo  treedt  versterking  van  de  EHS 
op’’ nader worden onderbouwd. Het criterium Kleinschalige ontwikkeling  is door 
de provincie niet nader omschreven. Beoordeling van dat aspect valt buiten deze 
ecologische beoordeling. 
 
Locatie Erve de Horst  ligt gedeeltelijk binnen de EHS en gedeeltelijk buiten de EHS 
maar binnen de zone Ondernemen met natuur en water. Aanplant van nieuw bos 
is voorzien buiten de EHS op de plek van de huidige woning en schuur. Daarmee 
voldoet de locatie voor compensatie. In de Spelregels EHS wordt voor het kappen 
van bos in de leeftijd tussen 25 en 100 jaar een compensatiefactor van 1,66 maal 
de oppervlakte voorgeschreven. De oppervlakte van het te kappen bos binnen de 
EHS bedraagt 480m2 en de oppervlakte van het aan te planten bos buiten de EHS 
bedraagt 800m2. Daarmee wordt voldaan aan de Spelregels EHS. Gezien de be‐
perkte natuurwaarde van het te kappen bos is sprake van beperkte aantasting van 
de  EHS  en met de  voorgenomen  compensatie  treed per  saldo  geen  verlies  van 
EHS op. Het ontwerp bestemmingsplan is  op basis van bovenstaande aangepast: 
het oppervlak nieuw bos krijgt in het ontwerp bestemmingsplan bestemming Bos 
en  natuur  en  de  locatie  voor  de  nieuwe woning  krijgt  bestemming Wonen. De 
provinciale EHS dient te worden herbegrensd. 
 
Soortenbescherming 
De ontwikkelingen in het plangebied betreffen grotendeels functiewijzigingen van 
bestaande gebouwen met daarmee samenhangende beperkte  inpandige verbou‐
wingen. Hierbij vinden geen grote  ingrepen aan de hoofdvormen van de gebou‐
wen plaats. Voor  twee  locaties  geldt dat meer  ingrijpende  ruimtelijke  ingrepen 
noodzakelijk zijn. Het gaat om de  locaties Erve Loman en om Erve De Horst. Op 
beide  locatie vinden sloop of  ingrijpende verbouwingen aan oude panden plaats 
en worden ingrepen in de beplantingen voorgesteld. 
 
Uit de quickscan blijkt dat ter plaatse van Erve Loman mogelijk een overwinterend 
exemplaar van de kamsalamander voorkomt. Hoewel van deze soort geen leefge‐
bied verloren gaat, dient bij de uitvoering van de werkzaamheden wel  rekening 
gehouden  te  worden  met  deze  soorten.  Zie  hiervoor  paragraaf  3.7  van  de 
quickscan.  In  de  schuur  op  Erve  Loman  zijn  duidelijke  sporen  van  vleermuizen 
aangetroffen. Ook  zijn  in de woning op Erve De Horst  ruimten aangetroffen die 
geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Mogelijk worden de  locaties ook 
gebruikt als leefgebied van vleermuizen. Verder dient rekening gehouden te wor‐
den met  het  broedseizoen  van  vogels:  verstoring  tijdens  deze  periode  dient  te 
worden voorkomen.  
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Vleermuizen 
Vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen wordt momenteel aanvul‐
lend  onderzoek  uitgevoerd. Dit  onderzoek  loopt  nog  tot  en met  de  zomer  van 
2014. Het doel  van het  aanvullende  vleermuisonderzoek betreft het  vaststellen 
van de aan‐ of afwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. 
 
Alle vleermuizensoorten staan vermeld in tabel 3 van de Flora‐ en faunwet en bij‐
lage  IV  Habitatrichtlijn,  en  genieten  op  basis  daarvan  strikte  bescherming.  Het 
gaat om de bescherming van de  soort, maar ook om  individuele dieren en hun 
functionele leefomgeving. Onder de functionele leefomgeving wordt verstaan alle 
gebiedsfuncties die van belang zijn in het leven van de soort. Ontheffing voor deze 
soorten  is niet mogelijk. Er mag geen negatief effect optreden voor de vleermui‐
zen zelf evenals hun functionele leefomgeving. Negatieve effecten dienen middels 
mitigerende  en  compenserende maatregelen  te worden  voorkomen.  Indien  er 
verblijfplaatsen worden  aangetroffen, moet er  gecompenseerd worden  voor de 
verblijven die verloren gaan. Tevens moet er gemitigeerd worden, zodat er geen 
dieren gedood worden tijdens de sloopwerkzaamheden. Compensatie wordt over 
het  algemeen  gerealiseerd door het  aanbieden  van  vervangende  verblijfsmoge‐
lijkheden. 
 
Op basis van de bouwconstructies van de bebouwing kan op voorhand geconclu‐
deerd worden dat potentiële vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn die een functie 
kunnen vervullen als zomer‐, kraam en/of baltslocatie voor vleermuizen. Gezien 
de terreingesteldheid van de omgeving  in combinatie met de potentiële verblijf‐
plaatsen kunnen louter vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn van algemene soorten 
als Gewone en Ruige dwergvleermuis en de wat minder algemene Gewone groot‐
oorvleermuis. 
 
Vervolgtraject 
Het  is  aannemelijk  dat  uit  het  aanvullende  vleermuisonderzoek  blijkt  dat  vaste 
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Als gevolg van de plannen (sloop‐ 
en  verbouwwerkzaamheden)  zullen  deze  verblijfplaatsen  verdwijnen.  Er  is  dan 
sprake van een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Flora‐ en faunawet 
waardoor het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk is. Veelal moeten in dat 
geval mitigerende maatregelen worden  getroffen  om  de  functionaliteit  van  de 
voortplantings‐ en/of vaste rust‐ en verblijfplaats van de betreffende soort(en) te 
waarborgen. Aangezien het in voorliggende situatie, voor de te verwachten soor‐
ten,  relatief eenvoudig  is om middels enkele maatregelen de  functionaliteit van 
de leefomgeving te garanderen, zal de ontheffing door het ministerie van EZ wor‐
den verleend.  
 
Broedvogels 
Voor broedvogels  is het  noodzakelijk mitigerende maatregelen  te nemen  en  te 
werken volgens vaste protocollen/soortenstandaards  in het kader van de  Flora‐ 
en Faunawet. 
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Conclusie 
Het bestemmingsplan kan in deze situatie dus al vastgesteld worden, ook al is het 
aanvullende  vleermuizenonderzoek  nog  niet  afgerond.  De  Flora‐  en  faunawet 
staat de uitvoerbaarheid van de toekomstige plannen namelijk niet in de weg. Er 
is uitzicht op ontheffing. 

4.   2. Cultuurhistorie 

De rol van cultuurhistorie  in de ruimtelijke ordening  is de  laatste jaren sterk toe‐
genomen. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig 
in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening  (Bro) stelt  in dat ver‐
band  specifieke eisen aan het opstellen van  ruimtelijke plannen. Waar mogelijk 
moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhisto‐
rie is daarmee veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 
In het kader van het aspect cultuurhistorie wordt zowel ingegaan op de zichtbare 
cultuurhistorische waarden als op her erfgoed onder de grond (archeologie). 
 
Cultuurhistorische waarden 
Het  landgoed kent een hoge  cultuurhistorische waarde. Het betreft een histori‐
sche buitenplaats. De officiële status van historische buitenplaats of complex his‐
torische buitenplaats  is toebedeeld door de toenmalige Rijksdienst voor Archeo‐
logie, Cultuurlandschap en Monumenten aan die locaties die voldoen aan de vol‐
gende eisen:  ‘Een historische buitenplaats  is aangelegd. Zij kan een deel vormen 
van  een  landgoed.  Het  geheel wordt met  name  gevormd  door  een,  eventueel 
thans verdwenen, in oorsprong versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis, met 
bijgebouwen, omgeven door  tuinen en/of park met een of meer van de buiten‐
huis of  landhuis, met bijgebouwen, omgeven door tuinen en/of park met een of 
meer  van de  volgende onderdelen,  zoals  grachten, waterpartijen,  lanen, boom‐
groepen,  parkbossen,  (sier)weiden, moestuinen  en  ornamenten. De  samenstel‐
lende onderdelen, een ensemble vormend, van terreinen (met beplanting) lanen, 
waterpartijen  en  ‐lopen,  gebouwen, bouwwerken  en ornamenten  zijn opzet  en 
ontwerp  van  tuin  en  park  en  het  (utilitair)gebruik  historisch  en  architectonisch 
met elkaar verbonden en vormen zo een onlosmakelijk geheel. Onderdeel van de 
historisch buitenplaats vormen die bouwwerken en tuinornamenten die composi‐
torisch deel uitmaken van het ontwerp of opzet en  inrichting van de tuin‐ en/of 
parkaanleg dan wel dienen voor gebruik in samenhang met de oorspronkelijk be‐
stemming.’ 
 
De status van historische buitenplaats gaat verder dan enkel de opstallen. Het be‐
oogt nadrukkelijk de relatie met de omgeving te beschermen. De begrenzing van 
de  buitenplaatsen  is  dan ook  breder  dan  alleen  de  bebouwing.  Een  historische 
buitenplaats kan een deel vormen van een landgoed. Het geheel wordt met name 
gevormd door een, eventueel thans verdwenen, in oorsprong versterkt huis, kas‐
teel, buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen, omgeven door tuinen, parkbossen 
en weiden. De samenstellende onderdelen, een ensemble vormend, van terreinen 
(met beplanting),  lanen, waterpartijen en ‐lopen, gebouwen, bouwwerken en or‐
namenten zijn opzet en ontwerp van tuin en park en het (utilitair) gebruik histo‐
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risch en architectonisch met elkaar verbonden en vormen  zo een onlosmakelijk 
geheel.  
  
In dit bestemmingsplan is een beschermende regeling voor de historische buiten‐
plaats opgenomen. Deze  regeling  is op alle onderdelen van het plangebied, met 
uitzondering van Erve Elleboer en Erve De Horst van toepassing. 
 
Archeologie 
Ter  implementatie van het Verdrag van Malta,  is de Monumentenwet gewijzigd. 
De kern van Monumentenwet is dat, wanneer de bodem wordt verstoord, archeo‐
logische resten  intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk  is, wor‐
den  archeologische  resten  opgegraven  en  elders  bewaard  (ex  situ).  Op  welke 
plaatsen archeologisch onderzoek aan de orde is, wordt op grond van gemeente‐
lijk of provinciaal beleid bepaald. 
 
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan  is het veiligstellen van de aanwezige en 
de te verwachten archeologische waarden. De gemeente Dinkelland heeft de Ar‐
cheologische verwachtings‐ en advieskaart opgesteld. Dit betreft een kleinschalige 
kaart die voor het hele grondgebied van de gemeente inzichtelijk maakt waar zich 
archeologische  resten  kunnen  bevinden.  De  kaart  is  in  het  geldende  bestem‐
mingsplan Buitengebied vertaald naar een juridische regeling in de vorm van ver‐
schillende dubbelbestemmingen. Deze regeling is in dit bestemmingsplan overge‐
nomen. 
 
Voor het plangebied betekent dit dat één locatie, ter plaatse van het Huis Singra‐
ven en het koetshuis, onder de dubbelbestemming ‘Waarde ‐ Archeologie 2’ komt 
te  liggen. Binnen deze bestemming geldt dat bij  ingrepen groter dan 100 m2 en 
een bescherming van de waarden. 
 
Voor de overige locaties geldt dat alleen bij grootschalige bodemingrepen (groter 
dan 2.500/5.000 m2) archeologisch onderzoek wordt gevraagd. Dergelijke  ingre‐
pen zijn op grond van dit bestemmingsplan niet mogelijk. Het is daarom ook niet 
noodzakelijk om hiervoor een beschermende regeling op te nemen of om archeo‐
logisch onderzoek uit te voeren. 
 
Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetrof‐
fen, geldt op grond van artikel 53 van de Monumentenwet een meldingsplicht. 

4.   3. Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid 
hoger dan 30  km/uur,  spoorwegen en  inrichtingen die  ''in belangrijke mate  ge‐
luidhinder veroorzaken'', een geluidzone. Bij ontwikkeling van nieuwe geluidsge‐
voelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uit‐
gevoerd  om  aan  te  tonen  dat  de  ontwikkeling  voldoet  aan  de  voorkeursgrens‐
waarden die in de wet zijn vastgelegd. 
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Voor dit bestemmingsplan  is alleen wegverkeerslawaai van belang. De gemeente 
heeft  een  geluidsniveaukaart  waarop  de  48  dB‐zones  staan  aangegeven.  Daar 
waar  binnen  deze  zone  nieuwe  geluidsgevoelige  bestemmingen worden  toege‐
staan, die binnen de genoemde zone worden gebouwd, zal akoestisch onderzoek 
aan moeten  tonen  dat  aan  de  voorkeursgrenswaarde  (48  dB)  kan worden  vol‐
daan, dan wel dat vooraf een hogere waarde (in het buitengebied tot 53 dB) kan 
worden verkregen. 
 
In dit bestemmingsplan worden enkele nieuwe geluidsgevoelige objecten voorge‐
steld. Het betreffen de twee onder één kap woningen in de schuur op Erve Loman 
en de te verplaatsen woning op Erve De Horst. Erve Loman ligt ruim buiten de ge‐
luidzones van relevante wegen. Het bouwvlak voor de nieuwe woning op Erve De 
Horst ligt in de contour 48‐53 dB. Voor de verplaatsing van deze woning is daarom 
een akoestisch onderzoek verricht. Dit onderzoek  is opgenomen  in bijlage 6. Ge‐
concludeerd is dat de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van het bouwvlak met 1 
dB wordt overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet 
mogelijk of doelmatig. Bovendien kan voorzien worden in een geluidsluwe zijde. 
 
Voor het perceel dient een hogere waarde van 49 dB te worden vastgesteld. De 
hogere waarde  procedure wordt  gelijktijdig met  de  ter  inzage  legging  van  het 
ontwerpbestemmingsplan  gevolgd.  Het  Bouwbesluit  waarborgt  dat  aan  een 
maximaal  toelaatbaar  binnenniveau  van  33  dB wordt  voldaan.  Hiermee wordt 
voldaan aan de Wgh. 

4.   4. Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 
Bij deze  afstemming  kan  gebruik worden  gemaakt  van de  richtafstanden uit de 
basiszoneringslijst van de VNG‐brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Een 
richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare mili‐
euhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
 
Het  plangebied  is  een  zeer  ruim  opgezette  omgeving.  De  functies  die worden 
voorgesteld betreffen allemaal lichte vormen van bedrijvigheid uit milieucategorie 
1 en 2. Bij dergelijke bedrijven gelden richtafstanden van respectievelijk 10 en 30 
meter. Woningen van derden  liggen op grotere afstand van de voorgestelde be‐
drijfsfuncties. Er is sprake van een verantwoorde milieuzonering. 

4.   5. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld 
om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, aan te pakken.  
 
Volgens  de  Grootschalige  Concentratie‐  en  Depositiekaarten  Nederland  (2020) 
geldt in de directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concen‐
tratie  (PM10)  van  20,1  µg/m

3  en  een  gemiddelde  concentratie  stikstofdioxide 
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(NO2) van 11,0 µg/m
3. De norm voor beide stoffen  ligt op 40 µg/m3  (jaargemid‐

delde concentratie vanaf 2015).  
 
De huidige  luchtkwaliteit  ter plaatse  is dus zeer goed. De ontwikkelingen die dit 
bestemmingsplan mogelijk maakt zijn allemaal zeer kleinschalig. Deze hebben niet 
of nauwelijks  invloed op de  luchtkwaliteit. Dit bestemmingsplan heeft dus over‐
schrijding van een grenswaarde tot gevolg. Aanvullend onderzoek naar het aspect 
luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. 

4.   6. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de  risico's die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal  jaren  is er wetgeving over “externe 
veiligheid”  om  de  burger  niet  onnodig  aan  te  hoge  risico's  bloot  te  stellen. De 
normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit exter‐
ne veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaar‐
lijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
In de directe omgeving  van het plangebied  zijn  geen  risicobronnen  gelegen die 
een belemmering kunnen vormen voor de beoogde ontwikkelingen. Ten aanzien 
van  externe  veiligheid  is  in dit bestemmingsplan dan ook  geen nadere  regeling 
opgenomen. 

4.   7. Bodem 

Het uitgangspunt wat betreft de bodem  in het plangebied  is, dat de kwaliteit er‐
van zodanig dient te zijn dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid bij het 
gebruik van het plangebied voor wonen of een andere  functie.  In het kader van 
het bestemmingsplan is het van belang om verdachte locaties te signaleren. 
 
Het plangebied  ligt  in een natuurlijke omgeving. De  locaties die  in aanmerkingen 
komen  voor  functiewijzigingen  of  herontwikkeling worden momenteel  niet  ge‐
bruik voor potentieel vervuilende activiteiten. Er  is daarom geen sprake van ver‐
dachte locaties. 
 
Voor  enkele  locatie worden  nieuwe  verblijfsruimten  voor mensen  voorgesteld. 
Het gaat om Erve Loman en Erve De Horst. Voor deze ontwikkelingen geldt dat in 
het kader van de omgevingsvergunningverlening een onderzoek naar de gesteld‐
heid van de bodem noodzakelijk is. Aangezien er geen sprake is van verdachte lo‐
caties, wordt aangenomen dat de grond geschikt is voor het beoogde gebruik. De 
uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan komt niet in het geding. 

4.   8. Water  

Bij de  totstandkoming van  ruimtelijke plannen moet de watertoets worden  toe‐
gepast. Dit houdt  in dat alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf moeten be‐
vatten. De watertoets  is het hele proces  van  vroegtijdig  informeren,  adviseren, 
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afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruim‐
telijke plannen en besluiten. Het onderhavige plangebied  ligt  in het beheersge‐
bied van waterschap Regge en Dinkel.  
 
Aspecten die van invloed zijn voor de waterhuishouding zijn de afvoer van hemel‐ 
en afvalwater vanuit het plangebied en ingrepen in watergangen. 
 
De afvoer van afval‐ en hemelwater vanuit het plangebied zal  in de toekomst op 
dezelfde wijze plaatsvinden als  in de huidige  situatie. Er  is geen  sprake van een 
significante  toename  van  verhard  oppervlak, waardoor  een  snellere  afvoer  kan 
ontstaan.  Compenserende  maatregelen,  zoals  de  aanleg  van  waterberging,  is 
daarom  niet  noodzakelijk.  Verder  worden  voor  de  uitvoering  van  dit  bestem‐
mingsplan geen  ingrepen  in watergangen voorgesteld. Geconcludeerd wordt dat 
de ontwikkelingen  in dit bestemmingsplan geen negatieve gevolgen voor de wa‐
terhuishouding heeft. 
 
Het plan  is  (in onderdelen) via de digitale watertoets aangemeld bij waterschap 
Regge en Dinkel. De toetsresultaten zijn opgenomen  in bijlage 7. Uit de aangele‐
verde gegevens blijkt dat er geen waterschapsbelangen spelen. Het plan betreft 
alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op 
de waterhuishouding. Met de  voorgenomen ontwikkeling  zijn geen waterbelan‐
gen gemoeid.  
 
Voor locatie De Horst geldt dat er volstaan kan worden met de verkorte procedu‐
re voor de watertoets, hetgeen betekent dat er rekening moet worden gehouden 
met het standaard wateradvies. Dit is eveneens in bijlage 7 opgenomen. 
 
Het waterschap Regge en Dinkel heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorge‐
nomen ontwikkeling. Het proces van de watertoets is goed doorlopen. De water‐
toets is hiermee afgerond en het project heeft een positief wateradvies. 
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5. JURIDISCHE TOELICHTING 

5.   1. Algemeen 

Het bestemmingsplan  voldoet aan alle  vereisten die  zijn opgenomen  in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet alge‐
mene bepalingen omgevingsrecht  (Wabo).  Inherent hieraan  is de  toepassing van 
de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het 
mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opge‐
bouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op 
de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro 
moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw 
en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels 
van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden. 
 
Het  bestemmingsplan  regelt  de  gebruiks‐  en  bebouwingsmogelijkheden  van  de 
gronden  in het plangebied. De  juridische regeling  is vervat  in een verbeelding en 
bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vast‐
gelegd, in de regels (per bestemming) de bouw‐ en gebruiksmogelijkheden. 

5.   2. Toelichting op de bestemmingen 

Agrarisch ‐ 1 
Ten noorden van Erve Elleboer bevindt zich een tuinderij. Deze  is  in het bestem‐
mingsplan Buitengebied abusievelijk onder een verkeerde bestemming gebracht. 
In dit bestemmingsplan ten behoeve van functiewijzigingen  is daarom de tuinder 
onder een passende bestemming gebracht, en wel de bestemming ‘ Agrarisch ‐ 1’.  
 
De gronden zijn bestemd voor het agrarisch gebruik, alsmede voor de uitoefening 
van  een  agrarisch  bedrijf  met  een  grondgebonden  agrarische  bedrijfsvoering. 
Hiertoe  is de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch  ‐ bouwperceel grondge‐
bonden agrarisch bedrijf" op de verbeelding toegevoegd. De woonfunctie ten be‐
hoeve van de agrarische bedrijfsvoering  is toegestaan binnen het op de verbeel‐
ding weergegeven bouwperceel. 
 
Agrarisch ‐ 2 
Een paar stukken rondom Erve Loman zijn bestemd als ‘Agrarisch – 2’. Deze be‐
stemming is gericht op multifunctioneel agrarisch gebied. In dit bestemmingsplan 
bestaan geen bouwmogelijkheden binnen deze bestemming.  
 
Bedrijf 
De dorsloods is onder de bestemming ‘bedrijf’ gebracht. Deze bestemming maakt 
de verhuur van solexen en scooters in planologische zin mogelijk. De nabij de dor‐
sloods gelegen watermolen is eveneens onder deze bestemming gebracht. De be‐
stemmingsomschrijving voorziet daartoe in waterbouwkundige doeleinden.  
 
 



blz 38  1199219
 

 
 
Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed Singraven 
Rho Adviseurs B.V.    Status: Vastgesteld, 09‐09‐2014 

Om enige  flexibiliteit  in  te bouwen en ook andere bedrijvigheid dan de scooter‐
verhuur mogelijk te maken, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee is 
het mogelijk om ook andere vormen van bedrijvigheid in planologische zin moge‐
lijk te maken. De bedrijvigheid moet voldoen aan de criteria zoals omschreven  in 
het beleid voor vrijkomende agrarische bedrijven (zie paragraaf 3.3) en moet naar 
de aard en de invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de huidige verhuur‐
functie. Voorwaarde is dat er een onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de mi‐
lieusituatie, de waarden  van het  landgoed en de historische buitenplaats en de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 
 
Bos ‐ natuur 
Als gevolg van de herinrichting van Erve De Horst wordt een deel van de bestem‐
ming ‘Wonen’, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied’ gewijzigd 
naar  ‘Bos  ‐ natuur’. Ook de ontsluiting van de recreatiewoning  is onder deze be‐
stemming gebracht, met de toevoeging van de aanduiding ‘ontsluiting’. Ook delen 
van de EHS en andere waardevolle beplantingsstroken bij Erve Loman, die geen 
woonfunctie krijgen, zijn onder deze bestemming gebracht. 
 
De bestemming  is afgestemd op de bestemming  ‘Bos en natuur’ uit het bestem‐
mingsplan  Buitengebied.  In  de  bestemming  ‘Bos  ‐  natuur’  geldt  een  bescherm‐
dende  regeling  ten  aanzien  van  de waarden  en  kenmerken  van  de  Ecologische 
Hoofdstructuur. 
 
Horeca 
De bestemming  ‘horeca’  is  van  toepassing op  restaurant de Watermolen en de 
daarnaast gelegen voormalige dienstwoningen. Het restaurant en de voormalige 
dienstwoningen  zijn  daarnaast  aangeduid  ten  behoeve  van  de  café‐restaurant 
functie.  
 
Ten behoeve van de uitbreiding van de twee voormalige dienstwoningen aan de 
achterzijde  is  een wijzigingsbevoegdheid  opgenomen.  Hiermee  kan  de  omvang 
van  het  bouwvlak worden  vergroot.  Het  bouwvlak mag met  ten  hoogste  25% 
worden uitgebreid. De vorm van de uitbreiding van het bouwvlak wordt exact af‐
gestemd op het bouwplan, waarover definitieve overeenstemming is bereikt. Het 
definitieve bouwplan dient vergezeld te gaat van een beeldkwaliteitsplan waaruit 
blijkt op welke wijze het ensemble van de bebouwing, de aangrenzende buiten‐
ruimte en de  terrasfunctie wordt  ingericht. Als voorwaarde  is  tenslotte opgeno‐
men dat met de uitbreiding geen onevenredige afbreuk   mag wordt gedaan aan 
het monumentale ensemble  van de bebouwing, de waarden  van de historische 
buitenplaats  en de landschappelijke en natuurlijke waarden. 
 
Maatschappelijk 
Erve  Elleboer  is  onder  de  bestemming  ‘maatschappelijk’  gebracht.  De  bestem‐
mingsomschrijving  is er op gericht een dierenartsenpraktijk  in planologische  zin 
mogelijk te maken.  
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Recreatie ‐ Recreatiewoning 
Het saunahuisje  is onder de bestemming  ‘Recreatie  ‐ Recreatiewoning’ gebracht. 
Binnen deze bestemming is één solitaire recreatiewoning mogelijk. De bouwregels 
zijn gericht op het behoud van de bestaande bebouwing. Er zijn geen bijgebouwen 
en aanbouwen toegestaan. 
 
Wonen  
De bestemming ‘Wonen’ is van toepassing op Erve Loman en op Erve De Horst. De 
bestemming maakt een woonhuis met bijgebouwen en overkappingen mogelijk. 
Het  hoofdgebouw moet  zich  binnen  het  bouwvlak  bevinden.  Inhoud,  goot‐  en 
bouwhoogte  alsmede  de  dakhelling  van  het  hoofdgebouw  is  vastgelegd  in  de 
bouwregels. Het hoofdgebouw mag uit maximaal  twee woningen bestaan. Voor 
het realiseren van een vrijstaande bijgebouw is een aanduiding opgenomen. Par‐
keren dient op eigen erf plaats te vinden.  
 
Voor Erve  Loman geldt dat  in gebruik nemen van de woonhuizen niet  is  toege‐
staan als het,  in de bijlage opgenomen beplantingsplan, niet  is gerealiseerd of  in 
stand wordt gehouden (voorwaardelijke verplichting). 
 
Wonen ‐ Landgoed 
Het Koetshuis  is onder de bestemming ‘Wonen ‐ Landgoed’   gebracht. Dit omdat 
een  groot  gedeelte  van het Koetshuis  (de woning, de opslag en de werkplaats) 
een functie heeft ten dienste van het landgoed. De bestemmingsomschrijving van 
‘Wonen ‐ Landgoed’  is hier op afgestemd. Het horecagedeelte is specifiek aange‐
duid, zodat dit gedeelte gebruikt kan worden voor  besloten partijen, recepties en 
huwelijksfeesten. Om de waarborgen dat er geen  zelfstandig horecabedrijf ont‐
staat, is bepaald dat de horeca moet behoren bij en een onderdeel moet zijn van 
het horecabedrijf aan de Schiphorstdijk 4 (restaurant De Watermolen). 
 
Waarde ‐ Archeologie 2 
De gronden  zijn bestemd voor het behoud en de bescherming van de gebieden 
met hoge en zeer hoge archeologische waarden. Bij een ingreep in de bodem gro‐
ter dan 100 m2 en/of dieper dan 40 cm moet vooraf archeologisch advies worden 
ingewonnen van de provinciaal archeoloog.  
 
Waarde ‐ Ecologie 
In de dubbelbestemming ‘Waarde ‐ Ecologie’ staat de begrenzing van de EHS op‐
genomen voor de bestaande natuurgebieden en de nieuwe natuurgebieden die 
inmiddels zijn gerealiseerd. Deze bestemming heeft betrekking op de  locatie van 
de recreatiewoning in het saunahuisje, de bosdelen op de locatie Erve De Horst en 
de  zuidoostelijke  hoek  van  Erve  Loman.  Voor  ontwikkelingen  binnen  deze  be‐
stemming het nee‐tenzij beleid van de EHS zoals beschreven in paragraven 3.2 en 
4.1. 
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Aanduiding: historische buitenplaats 
Landgoed Singraven  is voor een groot deel  is aangemerkt als historische buiten‐
plaats. Ook de dorsloods  is hiertoe aangemerkt. De aanduiding  ‘specifieke vorm 
van waarde  ‐ historische buitenplaats’ ziet toe op het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de waarden van de historische buitenplaats. 
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om  inzicht  te geven  in de uitvoerbaarheid van 
een  bestemmingsplan. Wat  dat  betreft wordt  een  onderscheid  gemaakt  in  de 
maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke haalbaarheid 

Algemeen 
Het bestemmingsplan biedt een regeling die functiewijziging mogelijk maakt voor 
een bestaand gebied. De mogelijkheden die het plan biedt zijn perceelsgebonden 
van karakter en kleinschalig van aard. Het plan voorziet niet in ingrijpende veran‐
deringen waarbij maatschappelijke belangen geschaad kunnen worden. 
 
Het bestemmingsplan doorloopt de  in de Wro vastgelegde bestemmingsplanpro‐
cedure. Tijdens deze procedure  zijn er verschillende momenten waarop burgers 
en  belanghebbenden  hun  zienswijze  op  het  plan  kenbaar  kunnen  maken.  De 
maatschappelijke uitvoerbaarheid is hiermee gewaarborgd. 
 
Procedure bestemmingsplan 
Vanwege de  relatief beperkte ontwikkelingen die dit bestemmingsplan voorstelt 
(namelijk in hoofdzaak functiewijzigingen van bestaande objecten) wordt voor dit 
bestemmingsplan geen mogelijkheid voor inspraak verleend. Over de functiewijzi‐
gingen heeft  in een eerder stadium al overleg plaatsgevonden met de provincie. 
Het voorontwerpbestemmingsplan  is  in het kader van de  spelregels van de EHS 
besproken met de provincie Overijssel. Hierover is overeenstemming bereikt. 
 
Het voorontwerp‐bestemmingsplan is vervolgens in het kader van het vooroverleg 
voorgelegd aan de Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor het Cultureel Erf‐
goed  (RCE). De Rijksdienst  heeft  aangegeven  geen  opmerkingen  te  hebben  ten 
aanzien van het voorontwerp. De Provincie heeft de volgende opmerkingen ge‐
maakt: 
• er ontbreekt een nadere toelichting waarom voor de twee peilers een afzon‐

derlijke planologische procedure wordt doorlopen; 
• voor erve De Horst moeten ten behoeve van de EHS de   voorwaarden beho‐

rende  bij  de  afwijkingsbevoegdheid  uit  de  omgevingsverordening  worden 
toegepast; 

• het woonbestemmingsvlak voor erve Loman dient verkleind te worden.  
 
Bovenstaande punten zijn in het ontwerp‐bestemmingsplan aangepast. 
 
Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan met  ingang van 16 mei 2014 ge‐
durende zes weken  ter  inzage gelegen  (artikel 3.8 Wro). Tijdens deze periode  is 
eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. 
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Het bestemmingsplan  is  op  9  september  2014 ongewijzigd  vastgesteld door de 
gemeenteraad  van  de  gemeente  Dinkelland.  De  bij  de  vaststelling  behorende 
stukken zijn als  los onderdeel bij het  (digitale) bestemmingsplan gevoegd. Tegen 
dit besluit is beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie 

Met betrekking  tot de economische uitvoerbaarheid kan worden opgemerkt dat 
van  gemeentewege  geen nieuwe ontwikkelingen  in het plan opgenomen die  in 
een financieel kader geplaatst moeten worden. Een verdergaande toets ten aan‐
zien van de financieel‐economische uitvoerbaarheid is niet noodzakelijk. 
 
Het project  is een particulier  initiatief. De uitvoeringskosten betreffen  in hoofd‐
zaak de  inpandige verbouwingen van enkele gebouwen op het  landgoed en het 
vervangen van een woning. De gemeente  is hierin geen kostendrager. De aanleg 
van nutsvoorzieningen, zoals  riolering, kabels en  leidingen komen voor  rekening 
van de aanvrager. Ten aanzien van eventuele planschade wordt een privaatrech‐
telijke overeenkomst gesloten. Er worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt 
waarop de grondexploitatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening van toepas‐
sing is. Het vaststellen van een grondexploitatieplan is daardoor niet aan de orde. 
 
Realiseren van de woningen op Erve Loman kan alleen maar plaatsvinden als ze‐
kerheid is over het beëindigingen van de woonfunctie in de voormalige dienstwo‐
ningen. De beëindiging  van de woonfunctie  zal worden  vastgelegd  in een over‐
eenkomst tussen Stichting Edwina van Heek en de gemeente Dinkelland. Ten aan‐
zien van de termijn waarbinnen de woonfunctie dient te worden beëindigd zullen 
concrete afspraken worden gemaakt. Op het moment van tervisie legging van het 
bestemmingsplan dient de overeenkomst  gesloten te zijn.  
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Indicatieve schaal:  1:1000 (A3) 
Datum:  17-4-2012 
Opdrachtgever: Boerderij en Landschap  
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UITBREIDING ERVE LOMAN 

INRICHTINGSSCHETS: HET ERF IN RELATIE TOT DE OMGEVING 

1 Bestaande woning 

2a en 2b Bestaande schuur, wordt gerenoveerd als 

een twee-onder-één-kapwoning 

      

 

N 

Foto: Voorbeeld kapschuur. Zowel 
open al s gesloten gedeeltes. Zwart 

behandelde hout, donkere 

dakpannen.   

Lager gelegen weilanden  
Lomans es gebruikt als 

biologische tuinderij. Hoog 

ligging ten opzichte van de 

lager gelegen weilanden.  

Semi openbare ruimte: 

hoogstam fruitboomgaard  

2a 

2b 

2b 

1 

2a 

1 

Locatie schuur voor woningen 1 en 2a 

Locatie schuur voor woning 2b 
(Voor een uitgewerkte schets van de locaties zie schets schaal 
1:200 d.d.17-4-2012) 

 

Bestaand(e) bos/fruitboom 

Te planten hoogstam fruitboom 

Bestaande opgaande struweel (o.a. els en wilg) 

Te planten hulst 

Bestaande beukenhaag 

Te planten beukenhaag 

Zichtlijn 

Bestaande perceelgrens bestaande woning 

Voorstel tuingrens woning 2a 

Siertuin (met terras) van woning 2a.  

Voorstel tuingrens woning 2b 

Siertuin (met terras woning 2b) 

1 2a 

2b 
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De gewenste uitbreiding  

Het erve Loman bestaat uit een woning en een grote schuur. De twee gebouwen vormen feitelijk een 
eenheid maar staan beiden op een eigen perceel. Het is gewenst in verband met het behoud van het 
gebouw, dat de grote schuur tot een twee-onder-één-kapwoning wordt verbouwd. Ten behoeve van de 
buitenbergruimte van de twee nieuwe woningen, en ten behoeve van de bestaande woning, dient een 
nieuwe schuur/of meerder schuren gebouwd te worden van maximaal150m² (3x 50m2 ). De aparte schuren 
kunnen tot één gebouw aan elkaar gekoppeld worden, of los van elkaar staan.  

De bestaande situatie  

De bestaande woning is ten opzichte van de landweg en de langwerpige Lomans es in de lengte 
georiënteerd. Ten noorden van de woning bevindt zich de grote schuur en deze is met de kopse kant naar 
de es toe georiënteerd. Beide gebouwen staan dicht tegen de landweg aan, waardoor ze allebei goed 
zichtbaar zijn vanaf de landweg, maar ook vanaf de laan van Huis Singraven die aan de andere kant van 
Lomans es loopt. 

Behalve aan de kant van de landweg, groeien rondom de woning veel volwassen bomen. Deze vormen een 
groene achtergrond voor de gebouwen en verankeren de woningen in het landschap. De bomen die tussen 
de woning en de schuur staan verbinden de twee gebouwen met elkaar maar vormen tegelijkertijd een 
natuurlijke scheiding tussen de twee percelen. De grote schuur staat verder open in het landschap; de 
schuur is duidelijk zichtbaar vanaf het wandelpad die Lomans es met de Ellenweg verbindt.  

Ten noorden van de grote schuur bevindt zich een open ruimte met een aantal fruitbomen. Een hoge 
beukenhaag scheidt deze ruimte van de landweg en Lomans es. Grenzend aan de open ruimte bevindt zich 
een lager gelegen weiland welke in sommige hoeken erg drassig is. Een sloot met poel, onderdeel van de 
oude Kampbeek, en opgaande begroeiing scheiden het hoger gelegen fruitboomperceel van het weiland. 
Het weiland is verderop met bos begrensd.  

Het ensemble van de karakteristieke gebouwen, de bomen, het bos en de hoogteverschillen zorgt voor een 
fraaie, bescheiden compositie die typerend is voor een Twents erf. Het ensemble is goed beleefbaar vanaf 
de laan van huis Singraven. Vanaf de laan valt het erf gedeeltelijk weg achter de hoog gelegen Lomans es 
wat diepte aan de compositie geeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Zicht op erve Loman vanaf de laan van Huis Singraven. 
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Toelichting landschapsschets 
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Streefbeelden en toelichting schets 

- De nieuwe schuren dienen het bescheiden karakter van het erf te respecteren.  
De nieuw op te richten schuren, die nodig zijn voor de bestaande woning en de 2 onder 1 kap, dienen te 
worden geplaatst in het nieuw in te richten gebied tussen de beide gebouwen. Door de schuren op afstand 
van de landweg te situeren, achter de volwassen bomen, blijft het erf bescheiden qua karakter en ook qua 
omvang.  

De drie schuren (twee voor de nieuw te bouwen woningen en één voor de bestaande woning) komen, omdat 
het gebied niet 1 relatief grote schuur toelaat, in twee bouwwerken. Hierdoor kunnen de schuren makkelijker 
tussen de beeldbepalende bomen ingepast worden. Een minimaal aantal bomen van klein formaat en enkele 
van zeer slechte kwaliteit, zullen gekapt worden om daarvoor ruimte te creëren: de volwassen 
beeldbepalende bomen dienen te blijven staan.  

Twee kleine schuren, onderbroken door bos met onderbegroeiing, zullen het erf minder gaan domineren dan 
één schuur van een groot formaat. De twee schuren dienen zoveel mogelijk in het verlengde van elkaar te 
staan zodat het erf zijn bescheiden karakter behoud.  

 

- De nieuwe schuren dienen zo veel mogelijk van de huidige routing/inrichting gebruik te maken. 
De nieuwe schuren komen tussen de beide gebouwen in te staan. Door deze keuze wordt de verkeersruimte 
op het erf het meest efficiënt gebruikt.  

De toegangsweg naar de lager gelegen weilanden - die langs de zuidkant van de bestaande schuur loopt - 
wordt ook in de nieuwe inrichting als rijroute door de nieuwe bewoners gebruikt. Langs deze toegangsweg 
worden de schuren gebouwd. De fraaie zichtlijn vanaf de weg naar het weiland (en het mooie landhek) blijft 
daarmee intact.  

 
- Privacy voor de bewoners creëren. 
De nieuwe schuur van de bestaande woning en woning 2a als scheiding  
Functioneel gezien wordt deze schuur een scheidend element op het erf die de privacy van de bewoners 
van de huidige woning en de nieuwe bewoners van 2a helpt waarborgen. De schuur zal van twee kanten 
worden ontsloten, waardoor deze bereikbaar is vanuit zowel de bestaande woning als vanuit woning 2a. 
Losse groepen van hulststruiken en andere begroeiing in het verlengde van de schuur richting de weg 
maken de scheiding tussen de beide percelen op een natuurlijke wijze compleet.  

Woning 2a ligt dicht tegen de landweg aan, een druk door bezoekers van Landgoed Singraven bewandeld 
pad. Hierdoor is het gewenst om een lage beukenhaag te planten langs de voorgevel van de schuur die de 
perceelgrens markeert. Hagen zijn bij andere erven op Singraven gebruikt om een gevoel van privacy te 
creëren, ook bij de bestaande woning op erve Loman is dat het geval. De tuin van woning 2a strekt zich uit 
richting de uit te breiden fruitboomgaard. Een siertuin met terras kan het beste aansluitend aan de woning 
worden aangelegd. Het overige gedeelte van de tuin dient zich aan de eenvoudige en landelijke uitstraling 
van de fruitboomgaard te voegen.  

Woning 2b is gelegen aan de achterkant van de bestaande schuur waardoor een privé ruimte eenvoudig te 
creëren is. Zoals hierboven beschreven, kan een siertuin met terras eenvoudig gerealiseerd worden naast 
de woning. De rest van de tuin kan een eenvoudige uitstraling hebben.  

De schuur van woning 2b zal achter op het erf worden geplaatst, in een inham in het bos. Deze locatie 
belemmert daardoor de fraaie zichtlijn vanaf de woning naar de lager gelegen weilanden niet.  
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Indicatie van de beeldbepalende bomen die blijven staan (zie ook tekening zoeklocaties nieuwe schuren 1:200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven een indicatieve locatie van de schuur voor de huidige bewoners en voor de nieuwe bewoners van 

woning 2a. De rood gemarkeerde bomen zijn waardevolle bomen. De groep van struiken en (kleine) bomen 

aan de rechterkant vormen een buffer tussen de schuur en de weg. De gemarkeerde bomen links zijn 

volwassen bomen en mede daardoor beeldbepalend. De schuur komt in de open ruimte tussen deze bomen 

(groepen). 
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Hierboven een indicatieve locatie van de schuur voor woning 2b. De bomen met rood gemarkeerd zijn 

waardevolle bomen. De schuur kan worden gebouwd in de open ruimte tussen deze bomen, een klein aantal 

bomen (van klein formaat) zal gekapt worden. 
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Schaal: 1:500 (A3)
Datum: 16-9-2013
Opdrachtgever: Boerderij en Landschap

Bestaande woning Afmetingen gebouwen; kadasterkaart
Locatie bomen; opgemeten 17-4-2012
Op alle opdrachten zijn van toepassing de voorwaarden DNR 2011
Alle maten voor productie en uitvoering in het werk controleren. 

UITBREIDING ERVE LOMAN BEPLANTINGSPLAN

N

Twee-onder-een-kapwoning

Fruitboomgaard
- 6 bestaande fruitbomen
- 8 nieuw te planten fruitbomen 
(hoogstam)

Bestaande beplanting

Beukenhaag
Bestaande beukenhaag (hoog) -

Circa 21m nieuw te planten beukenhaag -
(laag: maat 100/125)

Erfbos met onderbeplanting
- Bestaande boom die de locatie van de 
schuren bepaalt
- Ilex (hulst) als onderbeplanting rondom 
nieuwe schuren (in totaal 3 groepen)

Bestaand erfbos

Overzicht nieuw te planten 

elementen en kostenraming 

- 8 hoogstam fruitbomen 

(gemengd). Kosten per boom: 

leveren en inplanten €35,-. Totale 

kosten €280,-

- 21m beukenhaag. Maat 100/125 

beveerd. 5/m1. Kosten per m1: 

leveren en planten 27,50. Totale 

kosten €577,50.

- 325m2 Ilex aquifolium. Maat 

80/100. Plantverband 1,5 x 1,5 m. 

Kosten per m2: leveren en planten 

€2,00. Totale kosten €650,-

Totale kosten beplantingsplan: 

€1507,50 (ex. BTW)  

Ingang schuur van 
bestaande woning 

Ingang schuur 
van woning 2a

Ingang schuur 
van woning 2b

2a

2b

Voorstel erfgrenzen
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ERVE DE HORST 
Landschapsplan   

 

  

 
Locatie: Ootmarsumsestraat 71, Denekamp 
Opdrachtgever: Stichting Edwina Van Heek 
Datum: 13 augustus 2012 TUIN  

&  LANDSCHAPSONTWERP 

cundall  
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Het erf De Horst maakt deel uit van het landgoed Singraven en 

behoort tot de gemeente Dinkelland. Het erf bevindt zich op een 

langwerpig perceel gelegen aan de drukke Ootmarsumsestraat. De 

die woning op het erf staat ligt dicht bij de weg. Om deze reden 

wordt de locatie van de woning verplaatst naar het zuidwesten, 

richting het weiland. Omdat de woning recentelijk leeg is komen te 

staan en omdat hij in een slechte staat verkeert, is het nu een 

gunstig moment om tot een verplaatsing over te gaan. 

Achter de woning staat het enige andere gebouw op het erf; een 

bakstenen schuur. Deze schuur kan verplaatst worden ten behoeve 

van de nieuwe inrichting van het erf. 

Een verdwenen erf met de naam Grobbe (zie luchtfoto) staat in 

directe relatie tot de ontwikkelingen op het erf De Horst. Het perceel 

van Grobbe is een mogelijke locatie voor nieuwbouw in het kader 

van Rood voor Groen. Hoewel deze potentiële nieuwbouwlocatie 

nog ter bespreking ligt, is er bij de nieuwe inrichting van De Horst 

rekening mee gehouden dat erf Grobbe bebouwd zal gaan worden. 
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Luchtfoto: 
bron Googlemaps 

Perceelgrens van 

het erf De Horst  

Perceelgrens van 

het verdwenen erf 

Grobbe 

Ootmarsumsestraat  
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De bebossing van het kampenlandschap 

Op een topografische kaart uit circa 1905 zijn de twee erven 

duidelijk te herkennen. De erven zijn gelegen in het 

kampenlandschap; een rijk mozaïek van kampen (hogere gelegen 

akkers), weilanden, houtwallen en kleine bospercelen. De Horst ligt 

aan de Ootmarsumsestraat met ten zuidoosten een kleine kamp. 

Zoals gebruikelijk bij cultuurhistorische erven in Twente is het 

achtererf van De Horst georiënteerd op de weg terwijl het voorerf 

op het land gericht is. (zie foto’s pagina 4). 

 

In de loop der tijd is het landschap in de omgeving van De Horst 

opmerkelijk veranderd. In 1922 wordt landgoed Singraven geërfd 

door W.F.J. Laan. Hij ziet het tot zijn taak om het bosareaal van 

Singraven te vergroten. Het gevolg is een bebossing van veel van 

het kampenlandschap en het verdwijnen van een aantal 

boerenbedrijven, waaronder het erf Grobbe. Het erf De Horst blijft 

wel bestaan maar zijn oorspronkelijke relatie met het 

kampenlandschap wordt door de bebossing anders. De Horst 

bevond zich aanvankelijk aan de randen van de kleine kamp en de 

weilanden maar komt door bebossing op afstand te liggen van de 

enige overgebleven weilanden (aangegeven op de kaarten); de 

relatie tussen het erf en het kampenlandschap is door het bos 

onduidelijk geworden. Bovendien is de langwerpige, rechte vorm 

van het perceel heel anders dan de oorspronkelijke organische 

vormen van het kampenlandschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING EN DE BESTAANDE SITUATIE 

De Horst 

Grobbe 

De Horst 

Locatie Grobbe 

Het weiland 

Circa 
1905. 

Bestaande situtaie. 
Luchtfoto: bron google Maps 
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3. FOTO’S BESTAANDE SITUATIE 

Het voorerf van de 

boerderij gericht op het 

land. 

De bakstenen 

schuur 

Het zicht op het weiland 

vanaf de zuidelijke grens 

van het perceel. Hoewel 

het weiland op de kaart 

uit circa 1905 niet als 

kamp wordt aangegeven, 

ligt het duidelijke hoger 

dan de omliggende 

gronden (circa 50-100cm 

hoger).  

Het zicht op de woning 

vanaf de zandweg langs 

de locatie Grobbe 
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De relatie met de omgeving 

 Door de woning aan de rand van het hoger gelegen weiland 

te plaatsen wordt de oorspronkelijke relatie van het erf met 

het kampenlandschap hersteld.  

 De woning wordt zo gesitueerd dat het uitzicht vanuit de 

woning over het weiland optimaal is.  

 Doordat de woning kort op het weiland is gelegen ontstaat 

er een zichtbare relatie met de woning van het te 

ontwikkelen erf Grobbe. Het woongebouw van Grobbe dient 

in het verlengde van de opening tussen de twee bestaande 

eiken geplaatst te worden. Hierdoor is het uitzicht over het 

weiland optimaal. Dit woongebouw, omdat hij langs een 

openbare zandweg is gelegen, dient op enige afstand van 

de zandweg gesitueerd te worden. Hierbij dient ook 

rekening gehouden te moeten worden met de bezonning 

van het woongebouw; het mag niet in de schaduw van het 

ten zuiden gelegen bos komen te liggen. 

 De woningen van beide erven zijn gericht op het weiland 

waardoor er een sterke verbondenheid tussen de erven 

onderling en tussen de erven en het weiland ontstaat.  

 Door aan de oostkant van de woning op het erf De Horst 

een stuk van het bos te kappen ontstaat er een open 

ruimte. Deze is noodzakelijk voor voldoende bezonning 

maar creëert ook een perceel dat qua vorm aan de 

organische vormen van het kampenlandschap doet denken. 

Het gedeelte bos dat gekapt wordt dient gecompenseerd te  

 

 

worden. Daarom wordt er tussen het nieuwe erf en de 

Ootmarsumsestraat een nieuw bos ingeplant. Deze nieuwe strook bos 

sluit zich aan bij het bestaande bos (ook qua soorten) en vormt een 

buffer tussen het erf en de weg. 

 Vanaf de bestaande openbare zandweg, waar langs het erf Grobbe is 

gelegen, zal de woning van De Horst zichtbaar zijn. Hierbij zijn de 

volgende punten van belang: 

- De voorgevel van de woning zal ‘ingelijst’ worden door het bestaande 

bos en zal hierdoor verankerd worden in het landschap. 

- Tussen het weiland en de woning dienen geen tuinelementen komen te 

staan die het beeld verstoren; speeltoestellen kunnen bijvoorbeeld het beste 

in de zijtuin geplaatst worden.  

- Het weiland en het voorerf dienen grenzeloos in elkaar over te vloeien 

waardoor een transparante afrastering met bijvoorbeeld eikenpalen en 

draad het meest geschikt is. 

 

De erfstructuur 

 De erfstructuur bestaat uit een voor-, zij-, en een achtererf. 

 Net zoals de bestaande erfstructuur is het voorerf gericht op het weiland 

en is het achtererf georiënteerd op de Ootmarsumsestraat.  

 Het voorerf wordt als vanouds eenvoudig ingericht, eventueel met een 

bescheiden siertuin.  

 Het achtererf wordt de functionele kant van het erf. Op het achtererf 

bevindt zich een kapschuur. Deze dient schuin ten opzichte van de 

woning te worden geplaatst. Op deze wijze valt de woning het meest in 

4. DE NIEUWE INRICHTING 



 Cundall Tuin- en Landschapsontwerp 13-8-2012   6 

 

zicht als men het erf oprijdt en wordt als het hoofdgebouw 

op het erf beschouwd (nokhoogte en het verschil in vorm en 

materialen zijn hierbij ook bepalend). Zoals kenmerkend 

voor een achtererf dat richting de weg is georiënteerd loopt 

de verharding van het erf door tot aan de achtergevel van 

de woning.  

 Door de kapschuur schuin ten opzichte van de woning te 

oriënteren (in plaats van in het verlengde van de woning) 

ontstaat er een ruimte achter de kapschuur die vanuit de 

woning uit het zicht valt. Hier kunnen auto’s, ook van 

gasten, geparkeerd worden en, bijvoorbeeld, het 

composthoop plaats vinden. 

 Het zijerf bevindt zich waar het bos wordt gekapt. Hier kan 

een siertuin met speeltoestellen ingericht worden. Om inkijk 

vanaf de zandweg te beperken wordt de zijtuin aan de 

zuidkant door een struweelhaag begrensd.   

 

De erfinrichting 

 De inrichting van het erf dient kenmerken te hebben van 

een oud Twents erf. Hergebruik van de bestaande klinkers 

en veldkeien behoort tot de mogelijkheden (zie foto’s).  

 De nieuwe inrit, veel langer geworden dan de bestaande, 

kan door karrensporen van halfverharding gemaakt worden.  

 Omdat het nieuwe erf zich verschuilt achter het nieuw te 

planten bos kan bij de entree een eiken landhek geplaatst 

worden.  

 

 

 

 

 

  

De bestaande klinkers en veldkeien van het erf 

kunnen worden hergebruikt. 

Een lange oprit van karrensporen: 

halfverharding met een gras strook. 

Een eiken landhek kan het erf aan de 

Ootmarsumsestraat markeren. 
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Samenvatting 

Aanleid ing e n doe lste l l ing van d i t  onderzoek  

In opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte heeft EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets 
uitgevoerd in verband met de voorgenomen werkzaamheden op Landgoed Singraven te Denekamp.  
 
De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst 
aan de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte natuurbescherming. Het onderzoek is gebaseerd op een 
veldbezoek op 12 juni 2013 en een inventarisatie van bekende verspreidingsgegevens. 
 

Effectbe oorde l ing Beschermde  ge bieden  

Als gevolg van de beoogde plannen kunnen negatieve effecten op de wezenlijk kenmerken en 
waarden van de EHS niet worden uitgesloten. Het uitvoeren van een uitgebreidere EHS-toetsing is in 
deze situatie dan ook noodzakelijk. 
 
Verder vinden geen werkzaamheden plaats met negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en 
natuur buiten de EHS. 
 

Effectbe oorde l ing Beschermde  soorte n  

 Beschermde plantensoorten worden op basis van het uitgevoerde onderzoek en bekende 
verspreidinggegevens niet verwacht de onderzoekslocaties;  

 In de schuur op locatie 4 (Erve Loman) zijn honderden keutels (ook verse!) van vleermuizen 
aangetroffen. Naar verwachting afkomstig van Gewone grootoorvleermuis, ten tijde van het 
veldonderzoek overigens niet aanwezig. Daarnaast zijn in de woning op locatie 7 (Erve de Horst) 
zijn ruimten (onder dakpannen en dakbeschot) aangetroffen die geschikt zijn als verblijfplaats 
voor vleermuizen zoals Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis. In de aanwezig bomen zijn geen 
geschikte ruimten aanwezig die voor vleermuizen kunnen dienen als verblijfplaats. Mogelijk 
worden de locaties door vleermuizen ook gebruikt als vliegroute en foerageergebied; 

 Verblijfplaatsen van zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet aangetroffen en te 
verwachten binnen de invloedsfeer van de plannen. Mogelijk komt wel een enkele foeragerende 
of zwervende Eekhoorn, Das, Boommarter of Steenmarter voor. Verder zijn vaste verblijfplaatsen 
van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde, zoogdiersoorten (Ff-wet tabel 1) te 
verwachten; 

 Op de locaties en binnen de invloedsfeer van de plannen zijn geen jaarrond beschermde 
broedlocaties aangetroffen. Wel zijn diverse broedvogels van bos en struweel en bebouwing zoals 
Fitis, Vink, Houtduif, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zwartkop, Geelgors, 
Koekoek, Goudhaan, Koolmees, Winterkoning en Spreeuw aangetroffen of te verwachten; 

 Op locatie 4 zijn overwinterende exemplaren van Kamsalamander (Ff-wet tabel 3)  te verwachten 
onder strooisellaag en ruigte in met name de te kappen bosstrook; 

 Op de planlocaties zijn geen reptielen, beschermde vissen, ongewervelden en weekdieren 
aangetoond of te verwachten. 

 

Eindconc lus ies  e n aanbe ve l inge n  

 Aanvullend onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk op de locaties 4 en 7 (Loman en de 
Horst); 

 Het aanvragen van een ontheffing of het uitvoeren van aanvullend onderzoek naar 
Kamsalamander (te locatie Erve Loman) wordt niet nodig geacht, mits de in paragraaf 3.7 
genoemde mitigerende maatregelen worden uitgevoerd; 
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 Eveneens dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van vogels. Door de 
werkzaamheden uit te voeren in de periode 15 september – half februari, kan verstoring op deze 
soorten worden voorkomen; 

 Het wordt aangeraden om tijdens de werkzaamheden geen (stapels) bouwmaterialen aan te 
leggen waar een soort als Hazelworm zich graag in wil gaan verschuilen. 
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK 

In opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte heeft EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets 
uitgevoerd in verband met de ruimtelijke onderbouwing voor functiewijziging in het bestemmingsplan 
en ingrepen aan gebouwen en bos op Landgoed Singraven te Denekamp. 
 
De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het EHS-beleid verplichten vooraf te toetsen 
of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en 
diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van de onderbouwing van 
de ruimtelijke planvorming, een toetsing plaats aan de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte 
natuurbescherming. Een toelichting op de genoemde wetgeving is gegeven in bijlage I. 

1.2 HUIDIGE SITUATIE EN VOORGENOMEN ONTWIKKELINGEN 

Op Landgoed Singraven zijn drie locaties werkzaamheden beoogd waar voorliggende rapportage op 
van toepassing is. Het gaat om Erve Loman, Erve De Horst en een saunahuisje. Hieronder worden ze 
apart besproken. 
 
Locatie 4 ‘Erve Loman’ 
Deze locatie (zie figuur 1.1)  bestaat onder andere uit een monumentale schuur, gazon, heggen, vijver, 
en stukje bos. De beoogde plannen bestaand uit de verbouw  van de monumentale schuur tot dubbele 
woning en het oprichten van enkele bijgebouwen. Mogelijk wordt een deel van het bos gekapt. 
 
Locatie 6 ‘Saunahuisje’ 
Deze locatie (zie figuur 1.2) betreft een momenteel ongebruikt saunahuisje dat ingevuld wordt als 
recreatiewoning. Er vinden enkel inpandige ingrepen plaats. Het gebouwtje ligt in de EHS. 
 
Locatie 7 ‘Erve De Horst’ 
Locatie 7 (zie figuur 1.3) bestaat uit een woning, schuur, tuin, grasland en bos. Op deze locatie wordt 
een woning en bijgebouw  gesloopt en vindt nieuwbouw plaats van een nieuwe woning en bijgebouw 
op grotere afstand van de weg. De locatie valt gedeeltelijk binnen de EHS. Ter compensatie van te 
kappen bomen wordt nieuw bos aangelegd. 

1.3 ALGEMENE OPZET 

De voorliggende quickscan natuurtoets is gebaseerd op één locatiebezoek, bekende 
verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en ecologische principes.  
Uit de verzamelde informatie volgt een korte beschrijving van de verwachte effecten van de 
ruimtelijke ingreep op beschermde gebieden (hoofdstuk 2) en soorten (hoofdstuk 3). Daarnaast is 
beschreven welke mitigerende (verzachtende of inpassings-) maatregelen eventueel nodig zijn om 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Indien aanvullend onderzoek nodig is, is dit ook 
aangegeven. 
 

  
Figuur 1.1 Ligging locatie 4 ‘Erve Loman’ (gele lijn) (Bron kaartondergrond: Bingmaps). 

 

 
Figuur 1.2  Ligging locatie 6 ‘Saunahuisje’ (gele lijn) (Bron kaartondergrond: Bingmaps). 
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Figuur 1.3  Ligging locatie 7 ‘Erve De Horst’ (gele lijn) (Bron kaartondergrond: Bingmaps). 
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2 Gebiedsbescherming 

2.1 NATUURBESCHERMINGSWET 

In de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) is de bescherming van Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden) en Beschermde Natuurmonumenten ondergebracht. 
Bij ingrepen of activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden dient beoordeeld te worden of 
significant negatieve effecten kunnen optreden op de aangewezen waarden en instandhoudingsdoelen 
van deze gebieden. 
 
De onderzoekslocaties liggen tussen twee Natura 2000-gebieden in met een tussenliggende afstand 
variërend van circa 2 tot 2,5 kilometer.  Het betreffen Natura 2000-gebieden ‘Achter de Voort, 
Agelerbroek & Voltherbroek’ en ‘Dinkelland’. Voor Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek zijn 
instandhoudingsdoelen opgesteld voor drie habitattypen en twee habitatsoorten en voor Dinkelland 
zijn instandhoudingsdoelen opgesteld voor acht habitattypen en één habitatsoort.  
 
Gezien de aard van de boogde ontwikkelingen en de tussenliggende afstand, zijn geen negatieve 
effecten te verwachten op instandhoudingsdoelen van de genoemde en andere natuurgebieden 
beschermd onder de Natuurbeschermingswet. Het nemen van vervolgstappen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet is in deze situatie dan ook niet nodig. 

2.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) komt voort uit de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de groene contouren van de EHS geldt 
een ‘nee, tenzij’- afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS niet toegestaan is, tenzij er sprake is van het ontbreken van reële 
alternatieven en redenen bestaan van groot openbaar belang. Wanneer niet teruggevallen kan worden 
op het tenzij-gedeelte van het beschermingskader, zal aangetoond moeten worden dat de plannen de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet significant aantasten.  
 

EHS in  de  p rov inc ie  Over i j sse l   

In de provincie Overijssel bestaat de EHS uit (Provincie Overijssel 2009b): 
 Bestaande wateren, natuur- en bosgebieden;  
 Gerealiseerde nieuwe natuur: dit zijn cultuurgronden die in de Omgevingsvisie Overijssel zijn 

aangewezen als nieuwe natuur en die zijn aangekocht, of waar de landbouwfunctie is afgekocht 
door een subsidie voor functiewijziging;  

 Nog niet gerealiseerde nieuwe natuur: dit zijn cultuurgronden, die aangewezen zijn voor het 
realiseren van nieuwe natuur, maar die nog niet zijn aangekocht of waarvan de landbouwfunctie 
nog niet is afgekocht;  

 Beheersgebieden: dit zijn cultuurgronden waar, onder handhaving van de oorspronkelijke 
(agrarische) functie, subsidie kan worden gekregen voor een meer op natuur gericht beheer 
(bijvoorbeeld niet bemesten en later maaien);  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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 Zoekgebieden: gebieden waarvoor de concrete begrenzing tot een van de hiervoor genoemde 
categorieën nog niet heeft plaatsgevonden. Hieronder valt ook het stelsel van kleine gebieden en 
lijnvormige elementen die onderdelen van de EHS verbinden (verbindingszones).  

 
Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 
kenmerken en waarden’ van de EHS, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de andere 
belangen die in het gebied aanwezig zijn (Provincie Overijssel 2009a). De kernkwaliteiten binnen de 
EHS zijn natuurkwaliteit, landschappelijk kwaliteiten en beleving van rust.  
 
De wezenlijke kenmerken en waarden worden omschreven als actuele - en voor (deel)gebieden met 
een natuurbestemming potentiële - waarde, gebaseerd op de natuurdoelen van het gebied. De 
provincie Overijssel kent geen natuurdoelen meer toe aan gebieden, maar een koers omtrent haar 
ambities is wel op perceelsniveau weergegeven in het Natuurbeheerplan 2012. Het Natuurbeheerplan 
is onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap, waarmee de provincie (bepaalde) natuur 
wil behouden en/of stimuleren door middel van subsidies.  
 

Plan loca t ie s  ten  op z ich te  van de EHS   

Volgens de begrenzing van de EHS, zoals weergegeven in de Omgevingsvisie van de Provincie 
Overijssel (2009), liggen alle drie de locaties in de Ecologische Hoofdstructuur (zie ook bijlage 2). De 
EHS bestaat hier uit bosgebieden en graslandpercelen, aangewezen als bestaande natuur of 
beheersgebied. 
 
Bes taande na tuu r  

De delen van de locaties die in EHS-bestaande natuur liggen, betreffen bosgebieden. Op de 
Beheertypenkaart behorend bij het Natuurbeheerplan van de Provincie Overijssel (Provincie Overijssel 
2013) is te zien dat deze bosgebieden zijn begrensd als natuurbeheertypen ‘Droog bos met productie’ 
of ‘Vochtig bos met productie’. Op basis van de schetsontwerpen van locatie 4 en 7 vinden er 
werkzaamheden plaats ter plaatse van deze natuurbeheertypen. Op locatie 7 wordt een deel van het 
bos gekapt, hiervoor is in het schetsontwerp reeds een compensatiebos opgenomen. Op locatie 4 
worden mogelijk enkele bomen verwijderd en op locatie 6 is geen sprake van het verwijderen van 
beplanting. 
 
Beheers gebied   

Een delen van de locaties in EHS-beheersgebied, zijn begrenst als natuurbeheertype ‘botanisch 
waardevol grasland’. Op locatie 4 en 7 vinden werkzaamheden plaats in beheersgebied. 
 

Effec tbeoor de l ing   

Als gevolg van de realisatie van de beoogde plannen verdwijnt een gedeelte bos, mogelijk enkele 
bomen en botanisch waardevol grasland. Daarnaast krijgt een deel van de EHS een andere 
bestemming. Significantie negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden kunnen 
zodoende niet worden uitgesloten.  
 
In elk geval zal sprake zijn van een compensatieverplichting, omdat EHS verdwijnt. Hiervoor is het 
nodig een uitgebreide EHS-toetsing uit te voeren. In deze toets wordt de huidige en toekomstige 
bestemming en de huidige EHS-waarden en de toekomstige waarden vergeleken. Daarnaast dient te 
wordt beoordeeld of het compensatiebos kan worden ingezet voor de compensatieopgave.  Zo kan in 
de EHS-toets de uiteindelijk compensatieopgave worden bepaald. 
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2.3 OVERIGE NATUURGEBIEDEN 

Buiten de bescherming van de Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur bevinden 
zich ook natuurgebieden beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in 
Omgevingsplannen of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van bijvoorbeeld 
ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.  
 
Volgens de kaarten in de Omgevingsvisie van de Provincie Overijssel zijn er in en in de directe 
omgeving van het onderzoekslocaties geen specifieke natuurwaarden buiten de EHS (bijvoorbeeld 
weidevogelbeheergebied en ganzengebied) aanwezig. Negatieve effecten op dergelijke gebieden zijn 
als gevolg van de beoogde maatregelen dan ook niet aan de orde. 

2.4 EINDCONCLUSIES GEBIEDSBESCHERMING  

Als gevolg van de beoogde plannen kunnen negatieve effecten op de wezenlijk kenmerken en 
waarden van de EHS niet worden uitgesloten. Het uitvoeren van een uitgebreidere EHS-toetsing is in 
deze situatie dan ook noodzakelijk. 
 
Verder wordt geconcludeerd dat als gevolg van de beoogde plannen geen negatieve effecten ontstaan 
op de instandhoudingsdoelen die gelden binnen de meest nabij gelegen Natura 2000‐gebieden ‘Achter 
de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek’ en ‘Dinkelland’. Daarnaast zijn geen negatieve effecten te 
verwachten op natuurwaarden buiten de EHS.   
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3 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet (Ff-wet) verplicht om bij ruimtelijke ingrepen of andere nieuwe activiteiten, na 
te gaan of er negatieve effecten kunnen optreden op exemplaren of het leefgebied van beschermde 
plant- en diersoorten. Optredende negatieve effecten dienen zo veel mogelijk vermeden of 
geminimaliseerd te worden. Voor schade aan strikt beschermde soorten kan het noodzakelijk zijn om 
een ontheffing aan te vragen bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken en 
bovendien compensatie te realiseren voor verlies van leefgebied of groei- of verblijfplaatsen. 

3.1 ONDERZOEKSMETHODE  

Voorliggende ecologische beoordeling is voor een belangrijk deel gebaseerd op een locatiebezoek op 
13 juni 2013. Tijdens dit bezoek zijn alle locaties door één persoon onderzocht en is aandacht besteed 
aan de beschermde soorten binnen de Flora- en faunawet en vooral aan de juridisch zwaar 
beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 en 3) en aan bedreigde (Rode Lijst) soorten. Speciale aandacht is 
daarbij uitgegaan naar de soortgroepen flora, zoogdieren, broedvogels en reptielen. Relevante 
soorten uit overige soortgroepen zijn eveneens meegenomen. In combinatie met de 
terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens (zie Hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en 
‘expert judgement’ is vervolgens een uitspraak gedaan over mogelijk aanwezige beschermde soorten.  
 
In onderstaande paragrafen worden de onderzochte soortengroepen beschreven die op de 
planlocaties en de directe omgeving zijn aangetroffen en te verwachten. De relevante soorten worden 
hierbij kort toegelicht. 

3.2 FLORA 

Tijdens het veldonderzoek zijn op de locaties geen beschermde of bedreigde plantsoorten 
waargenomen. Deze worden hier op basis van de terreingesteldheid en bekende 
verspreidingsgegevens ook niet verwacht.  Aangetroffen boomsoorten zijn onder andere Zomereik, 
Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Douglasspar, Walnotenboom, Fijnspar en Haagbeuk. Daarnaast zijn 
plantensoorten van voedselrijke omstandigheden aangetroffen; Kleefkruid, Grote brandnetel, 
Hondsdraf, Madelief, Witte klaver, Gewone hoornbloem, Gestreepte witbol, Veldzuring, Kruipende 
boterbloem en Blaartrekkende boterbloem. Ook zijn gecultiveerde planten aanwezig. 
 
Het nemen van vervolgstappen is in deze situatie voor flora niet aan de orde. 

3.3 VLEERMUIZEN 

Het leefgebied van de strikt beschermde vleermuizen (Ff-wet tabel 3 en HR bijlage IV) bestaat uit 
(vaste) verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden (zie ook kader 3.1). Onderstaand worden 
deze onderdelen ten opzichte van de planlocaties nader besproken. 
 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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Kader 3.1  Vleermuizen 

Het leefgebied van vleermuizen bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied. Van deze drie onderdelen 

genieten verblijfplaatsen de hoogste bescherming. Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen 

bereikbare ruimten in bomen, huizen, kelders et cetera en kunnen aanwezig zijn in de vorm van kraamkolonies/ 

zomerverblijven, baltslocaties/ paarverblijven en winterverblijven.  

 

Voor hun oriëntatie tijdens de trek van en naar hun verblijfplaats en foerageergebieden gebruiken vleermuizen veelal 

jaren lang dezelfde structuren. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige 

structuren (bijvoorbeeld rijen woningen, watergangen en bomenrijen) een belangrijk onderdeel van een vliegroute. 

Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke structuren ‘onmisbaar’ en zodoende beschermd.  

 

Locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs randen van bossen, bomenrijen of boven water zijn van 

belang als foerageergebied voor vleermuizen. Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Flora- en 

faunawetgeving echter geen juridische bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie. 

 

 
 

Potent ië le  va ste  verb l i j fp laa tsen  

Tijdens het  veldonderzoek zijn in de schuur op locatie 4 (Erve Loman) honderden keutels (ook verse!) 
van vleermuizen aangetroffen. Naar verwachting afkomstig van Gewone grootoorvleermuis. De gehele 
schuur is geïnspecteerd op exemplaren van vleermuizen, deze zijn niet vastgesteld. Naar verwachting 
hebben zich onlangs (in het voorjaar van 2013) vleermuizen verschanst in de schuur en is hier mogelijk 
op termijn weer sprake van.  
 
In de woning op locatie 7 (Erve De Horst) zijn ruimten (onder dakpannen en dakbeschot) aangetroffen 
die geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor vleermuizen zoals Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis. 
Ook de zolder van het huis is gecontroleerd. Hier zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen.  
 
De overige bebouwing op de locaties (schuur locatie 7 en saunahuisje locatie 6) herbergen geen 
potentiële vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen. In de aanwezig bomen op de locaties zijn eveneens 
geen geschikte ruimten aanwezig die voor vleermuizen kunnen dienen als vaste verblijfplaats. De 
aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen kan zodoende worden 
uitgesloten.  
 

Vervo lgs tappen   

Als gevolg van de geplande werkzaamheden kunnen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen verloren 
gaan. Het uitvoeren van jaarrond aanvullend onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of woningen 
daadwerkelijk als verblijfplaats door vleermuizen worden gebruikt. 
 
Afhankelijk van de resultaten van het aanvullend onderzoek kan het noodzakelijk zijn om 
vervolgstappen te nemen zoals het aanvragen van een ontheffing en het nemen van mitigerende 
maatregelen om schade aan vleermuizen te voorkomen. Daarbij valt te denken aan het uitvoeren van 
de sloopwerkzaamheden buiten de meest kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode en het 
vooraf ongeschikt maken van de bebouwing voor vleermuizen. Doorgaans is oktober de meest 
geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren. Verder kan het ook noodzakelijk zijn om 
vervangende verblijfplaatsen te realiseren in de nieuwbouw. 
 

Potent ië le  v l iegrou te s  e n  foerag eerge bieden  

De locaties worden naar verwachting gebruikt als vliegroute en/of foerageergebied van diverse 
vleermuissoorten als Rosse vleermuis, Laatvlieger, Gewone grootoorvleermuis en Gewone 
dwergvleermuis. Als gevolg van de beoogde werkzaamheden wordt echter geen schade verwacht op 
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belangrijke vliegroutes en essentiële foerageergebieden. De locaties blijven geschikt als 
foerageergebied, ook na uitvoering van de plannen. Daarnaast blijven rondom de locaties 
groenstructuren aanwezig, waardoor ook de geleidende elementen op eventuele vliegroutes in tact 
blijven. Vervolgstappen ten aanzien van vliegroutes of foerageergebieden van vleermuizen zijn niet 
aan de orde.  
 

Aanbevel ing  b i j  p laa ts in g kunst l ich t  

In de huidige situatie is op de locaties weinig tot geen kunstlicht aanwezig. Wanneer dit in de 
toekomst wijzigt, wordt aanbevolen rekening te houden met de aanwezigheid van vleermuizen (en 
andere nachtactieve dieren uit bosrijke omgevingen). In kader 3.2 is hierover enige informatie 
opgenomen. 
 

Kader 3.2 Vleermuizen en verlichting 

Vleermuizen zijn als nachtactieve dieren ingesteld op het leven in het donker. Zij kunnen op verschillende manier 

verstoord worden door kunstlicht. Zo kunnen vliegroutes en foerageergebieden ongeschikt worden door kunstlicht. Om 

lichtverstoring te voorkomen zijn diverse oplossingen denkbaar zoals het toepassen van marterverlichting, het 

aanpassen van de lichtintensiteit of het beperken van de hoeveelheid verlichting. Marterverlichting verstrooid niet naar 

de omgeving, maar verlicht lokaal de grond. Een betere oplossing is echter het toepassen van zogeheten ‘Amber 

verlichting’. Uit een in 2010 uitgevoerd veldexperiment van de Zoogdiervereniging en LEDexpert, blijkt dat het 

kleurspectrum van de Amber ledlamp lichtgevoelige vleermuizen niet te verstoren, terwijl ‘groen’ licht en wit licht 

duidelijk verstorend werken (http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1145). 

3.4 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN 

Zwaar  b esche rmde soor ten  

Verblijfplaatsen van zwaar beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn niet aangetroffen op de 
locaties en binnen de invloedsfeer van de plannen. Mogelijk komt een soort als Das (Ff-wet tabel 3), 
Boommarter (Ff-wet tabel 3 en RL kwetsbaar), Steenmarter (Ff-wet tabel 2) of Eekhoorn (Ff-wet tabel 
2), wel foeragerend of zwervend voor op de locaties. Van de zwaar beschermde Veldspitsmuis (Ffwet 
tabel 3) is geen geschikt leefgebied aangetroffen. Het voorkomen van deze soort op de locaties kan 
zodoende worden uitgesloten. Negatieve effecten op deze en eventuele andere zwaar beschermde 
grondgebonden zoogdieren zijn niet te verwachten. Het nemen van vervolgstappen is in deze situatie 
niet nodig. 
 

Laag besch ermde soor te n  

Op de locaties zijn vaste verblijfplaatsen van enkele laag beschermde (Ff-wet tabel 1) grondgebonden 
zoogdiersoorten zoals Egel, Wezel, Bosmuis, Gewone bosspitsmuis, Rosse woelmuis, Huispitsmuis en 
Veldmuis te verwachten. Bij de planrealisatie zullen mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van 
enkele algemene en laag beschermde grondgebonden zoogdieren verloren gaan. Het aanvragen van 
een ontheffing is voor deze soorten echter niet aan de orde, omdat voor deze soorten een vrijstelling 
geldt van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet. 

3.5 BROEDVOGELS 

Aangezien dit onderzoek een quickscan betreft, is geen systematische broedvogelinventarisatie 
uitgevoerd. Tijdens het veldonderzoek is met name gekeken naar de aanwezigheid van broedvogels 
met jaarrond beschermde nestplaatsen (zie onderstaand tekstkader). Daarnaast is op basis van 
soortwaarnemingen, biotoopeisen, terreinkenmerken, expert judgment en bekende ecologische 
principes beoordeeld welke soorten aanwezig kunnen zijn. 
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Kader 3.3 Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, 

Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, 

Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus.  

Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

Broed voge ls  me t jaarron d besche rmde n estp laa tsen  

Tijdens het veldonderzoek zijn op de planlocaties en directe omgeving geen jaarrond beschermde 
vogelnesten zijn aangetroffen. Op grotere afstand zijn dergelijke nesten van bijvoorbeeld Buizerd en 
Havik wel te verwachten. Dit is echter buiten de invloedsfeer van de voorgenomen plannen, zodat 
negatieve effecten op dergelijke nesten ook kunnen worden uitgesloten.  
 

Over ige  broed voge ls  

Op de planlocaties zijn wel diverse broedvogels van bos en struweel en bebouwing zoals Fitis, Vink, 
Houtduif, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Boomkruiper, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zwartkop, Geelgors, 
Koekoek, Goudhaan, Koolmees, Winterkoning en Spreeuw aangetroffen en te verwachten.  
 
Als gevolg van de beoogde plannen zal terplekke broedgelegenheid van broedvogels van bos en 
struweel en bebouwing verdwijnen of ongeschikt worden. De gunstige staat van instandhouding van 
de betreffende soorten komt echter niet in gevaar, omdat in de omgeving van de planlocaties 
voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn of weer beschikbaar komen door nieuwbouw. 
 
Wel dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van broedvogels. Alle broedvogels zijn 
gedurende hun broedseizoen beschermd en mogen in deze periode niet verstoord of geschaad 
worden. Als broedseizoen wordt gehanteerd: periode van nestbouw, periode van broed op de eieren 
en de periode dat de jongen op het nest gevoerd worden. Voor verstoring tijdens het broedseizoen 
van een vogel wordt geen ontheffing verleend. Indien op een locatie geen broedende/nestelende 
vogels aanwezig zijn, mag het aanwezige geschikte broedbiotoop ook tijdens het broedseizoen 
verwijderd worden. De broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar en in het kader van de 
Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of 
een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Voor de meeste van de aanwezige soorten kan 
de periode tussen half februari en half juli worden aangehouden als broedseizoen. Een soort als 
Houtduif kan echter tot half november broedend aangetroffen worden. 

3.6 REPTIELEN 

Uit de omgeving van de onderzochte locaties zijn waarnemingen van de middelhoog beschermde 
Levendbarende hagedis (Ff-wet tabel 2 en RL gevoelig) en de strikt beschermde Hazelworm (Ff-wet 
tabel 3) bekend (waarneming.nl, ravon.nl en telmee.nl). 
 
Ten tijde van het veldonderzoek zijn beide soorten niet waargenomen. Gezien de terreingesteldheid is 
Levendbarende hagedis niet te verwachten op de planlocaties en in de directe omgeving ervan.  
Gezien de terreingesteldheid van het plangebied –met name gazon, ruigtestroken- is het plangebied 
ook niet geschikt als leefgebied voor Hazelworm en andere reptielensoorten. Ook de directe omgeving 
van het plangebied is suboptimaal als (kern)leefgebied voor reptielen, waardoor het zeer 
onwaarschijnlijk is dat zwervende exemplaren (sporadisch) aanwezig zijn in het plangebied. 
Vervolgstappen ten aanzien van reptielen zijn niet aan de orde. 
 
Wel wordt het aangeraden om tijdens de werkzaamheden geen (stapels) bouwmaterialen aan te 
leggen waar een soort als Hazelworm zich graag in wil gaan verschuilen. 
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3.7 AMFIBIEËN 

Kamsa laman der  

Uit de omgeving van de planlocaties zijn waarnemingen van de zwaar beschermde Kamsalamander 
(Ff-wet tabel 3 en RL kwetsbaar) bekend (Veeman 2013). De dichtstbijzijnde bekende locatie van 
Kamsalamander ligt op een afstand van circa 600 meter vanaf locatie 4, tevens de enige locatie met 
permanent oppervlaktewater (hier een poel). In deze poel zijn tijdens het veldonderzoek geen 
waarnemingen gedaan van Kamsalamander. Kamsalamander is (met name in vrij grote poelen zoals in 
deze situatie) echter vrij lastig vast te stellen en wordt daarom veelal nader onderzocht met 
amfibieënfuiken. In deze situatie is dat niet nodig, omdat geen werkzaamheden in de poel (potentiële 
voortplantingslocatie) worden uitgevoerd.  
 
Het bosperceel ten zuiden van locatie 4 waarvan een deel gekapt wordt, vormt mogelijk winterhabitat 
van Kamsalamander. Het vormt daarmee mogelijk onderdeel van het leefgebied van deze soort (zie 
ook kader 3.4). Het aanvragen van een ontheffing voor het verstoren of vernietigen van leefgebied van 
Kamsalamander wordt niet nodig geacht, mits onderstaande maatregelen worden uitgevoerd: 
 

 Kappen van de bosstrook in de herfst-winter (van september-februari). Daarbij is van belang 
dat de strooisellaag niet verstoord wordt en de stobben blijven staan (hierin houden zich 
foeragerende en overwinterende Kamsalamanders op). Deze maatregel is niet aan te raden 
in maart-april, vanwege de grote kans op de aanwezigheid van broedvogels; 

 Verwijderen strooisellaag, stobben en ruigte in april (voortplantingsperiode 
Kamsalamander1), mits broedvogels afwezig zijn. In deze periode bevindt het grootste deel 
van de populatie Kamsalamanders zich in het water en het kleinste deel op land. 
Voorafgaand hieraan dient de locatie gecontroleerd te worden op aanwezige amfibieën. 
Indien aanwezig dienen deze exemplaren overgezet te worden naar geschikt biotoop waar 
geen werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Kader 3.4 Kamsalamander 

Kamsalamander plant zich voort in matig voedselrijke tot voedselrijke, stilstaande wateren met een goed ontwikkelde 

onderwatervegetatie. Vanaf half maart zijn de volwassen dieren in het water te vinden. De piek van de paartijd is in 

april. Een klein percentage van de volwassen dieren blijft het hele jaar in het water. De meeste kamsalamanders 

verlaten eind juni het water alweer. De soort foerageert en overwintert op het land. De overwinteringperiode van 

Kamsalamander loopt globaal van november tot en met februari/maart. Overwintering gebeurt vooral op het land op 

vochtige, vorstvrije locaties buiten de invloed van het grondwater in holletjes, onder stammen, takkenstapels, 

steenhopen, et cetera. Normaliter liggen overwinteringsplekken binnen een straal van ongeveer 100 meter van hun 

voortplantingswateren, op voorwaarde dat in dit (tussenliggende) gebied geschikte overwinteringsplekken aanwezig 

zijn (Min. van EL&I 2011). In situaties waar geschikte landhabitats niet in de directe omgeving liggen, kunnen 

Kamsalamanders wel zo’n 1000 meter afleggen tussen voortplantingswateren en overwinteringsgebieden (Creemers & 

Van Delft 2009). 

 
 

Over ige  amf ib ieën  

Overige zwaar beschermde amfibieën worden op basis van het veldonderzoek en de 
terreingesteldheid niet verwacht in het plangebied. Tijdens het veldonderzoek zijn in de poel op 
locatie 4 wel Kleine watersalamanders (adult en juveniel) en Bastaardkikkers aangetroffen. Deze 
soorten kunnen, evenals de laag beschermde Gewone pad en Bruine kikker, overwinterend in de 
strooisellaag van bos en ruigte of op de waterbodem van de poel worden aangetroffen. Het betreft 

                                                                        
 
 
1 Dit is in de piek van de paartijd van Kamsalamander, wanneer het gros van de volwassen dieren zich in het water 
bevindt. 
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hier zogenaamde algemene, laag beschermde soorten waarvoor in deze situatie automatisch een 
vrijstelling geldt van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet. 
 
Effecten op overwinterende laag beschermde amfibieën kunnen – mits de planning van de 
werkzaamheden dit toelaat - geminimaliseerd worden door de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te 
voeren buiten de overwinteringsperiode van amfibieën. De maanden september en oktober zijn in de 
regel het meest geschikt (minst schadelijk) voor het uitvoeren van werkzaamheden op zowel het land 
als in/ nabij water. 

3.8 OVERIGE SOORTGROEPEN 

Gezien de terreingesteldheid van de planlocaties en bekende verspreidingsgegevens kan worden 
geconcludeerd dat geen voortplantingslocaties of vaste verblijfplaatsen van beschermde insecten, 
vissen (alleen veel niet beschermde Tiendoornige stekelbaarzen aangetroffen) en weekdieren 
aanwezig en te verwachten zijn.  

3.9 EINDCONCLUSIES FLORA-  EN FAUNAWET 

In het plangebied komt mogelijk een overwinterend exemplaar van Kamsalamander (locatie 4) voor. 
Hoewel van deze soort geen leefgebied verloren gaan, dient bij de uitvoering van de werkzaamheden 
wel rekening gehouden te worden met deze soorten. Zie hiervoor paragraaf 3.7. Verder dient rekening 
gehouden te worden met het broedseizoen van vogels: verstoring tijdens deze periode  dient te 
worden voorkomen. 
 
Voor de overige soortgroepen is het in deze situatie vanuit de Flora- en faunawet niet aan de orde 
vervolgstappen te nemen.  
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Waarneming.nl (website met soortenwaarnemingen in Nederland). 
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Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

http://www.telmee.nl/
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Bijlage 1: Samenvatting natuurwetgeving 

Flora-  en  faunaw et  

In le id ing  

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in 
Nederland aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en het 
behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt 
van de wet is `nee, tenzij`. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn.  
 
De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen 
en projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt voor 
beschermde dieren een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden nesten, 
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren te beschadigen of 
te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn 
opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in 
artikel 9 tot en met 12. 
 
Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, met een 
ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken (EZ), of, in 
geval van beheer en schadebestrijding, van gedeputeerde staten van de provincies. 
 
Besche rmde d ier -  en  p lan tensoo rten  

Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn 
soorten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in 
hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan 
worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.  
 
De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet: 
 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren 

en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 
 Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten 

vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels;  
 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 
 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de 

Visserijwet 1963 van toepassing is; 
 Een aantal ongewervelden (onder andere insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of 

het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.  
 
Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in 
Europese richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels 
gelden specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling 
voor soorten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor soorten van Tabel 2/3 en voor vogels. 
 
Wijze  van  toe ts ing  en  be oordel ing   

Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zijn beschermde soorten aanwezig en is er sprake van overtreding van een 
verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet, dan dient u een ontheffingsaanvraag in te dienen bij Dienst Regelingen. 
Hierbij worden de volgende vragen gesteld:  
 In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast? 
 Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
 Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
 Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 
 
Dienst Regelingen beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de 
verbodsbepaling(en). Voor Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het ministerie goedgekeurde 



 

 
 

gedragscode ook uitkomst bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw activiteit en u moet kunnen 
aantonen dat u precies zo werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit Tabel 3 krijgt u alleen 
ontheffing wanneer sprake is van een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke ingreep betreft het meestal één 
van de onderstaande vier belangen: 
 Bescherming van flora en fauna (b) 
 Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 
 Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en 

voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e) 
 Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 
 
Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van 
een bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn2  en de Habitatrichtlijn. 
 

Rode  l i js ten  

Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter 
uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde en 
kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd3. Voor soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich 
verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het voorkomen 
van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt 
alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.  
 

Natuu rbesch erm ingswe t 1998  

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De Natuurbeschermingswet 
heeft betrekking op Natura 2000 gebieden in Nederland en verankert een deel van de Europese Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving. Natura 2000 bestaat uit een netwerk van Europese natuurgebieden. Het 
vormt de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van 
soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn. 
 
Nederland regelt aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging rond projecten die gevolgen 
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de 
Minister van EZ. Daarnaast stelt Nederland voor al haar Natura 2000-gebieden beheerplannen op waarin de te 
beschermen waarden, de zogeheten instandhoudingdoelen, nader worden uitgewerkt in ruimte, tijd en omvang.  
 
 
In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd 
weergegeven. Aan deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Voor meer achtergronden en de 
oorspronkelijke wetsteksten kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur en op www.drloket.nl.  
 
 
 

                                                                        
 
 
2 In de Vogelrichtlijn worden alleen de belangen b en d én de veiligheid van het luchtverkeer (belang c) genoemd; 
3 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en 
fauna en Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van 

geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna. 

 



 

 
 

Bijlage 2: Ligging Ecologische 
Hoofdstructuur  t.o.v. de drie locaties 
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Korte notitie EHS toets ontwikkelingen landgoed Singraven 
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Aanleiding  

In opdracht van voorheen Buro Vijn, nu Rho-adviseurs, heeft EcoGroen Advies BV in het voorjaar van 
2013 een quickscan natuurtoets uitgevoerd in verband met de ruimtelijke onderbouwing voor een 
bestemmingsplanwijziging en ingrepen aan gebouwen en bos op Landgoed Singraven te Denekamp 
(Lindenholz J.G., 2013). Op basis van de verrichte quickscan natuurtoets is geconcludeerd dat door de 
beoogde plannen negatieve effecten op de wezenlijk kenmerken en waarden van de EHS niet kunnen 
worden uitgesloten. Het uitvoeren van een uitgebreidere EHS-toetsing is noodzakelijk. 
 
Deze notitie beschrijft de bevindingen van de EHS-toets. 
  

Huid ige s ituat ie  en g ewenste ontwikke l ingen  

Op Landgoed Singraven zijn op drie locaties ontwikkelingen gewenst. Het gaat om Erve Loman (locatie 
4), een saunahuisje (locatie 6) en Erve De Horst (locatie 7).  
 
 

Locatie 4: Erve Loman 
De locatie (figuur 1)  bestaat onder andere 
uit een monumentale schuur, gazon, 
heggen, vijver, en stukje bos. De beoogde 
plannen bestaan uit de verbouw  van de 
monumentale schuur tot dubbele woning 
en het oprichten van enkele bijgebouwen 
(schuren). Mogelijk wordt een deel van het 
bos gekapt. De boomgaard wordt 
aangevuld, en aanvullende beplanting 
wordt aangebracht (bijlage 1). 
 
 
 
 

Figuur 1: Onderzochte gebied bij locatie 4 Erve 

Loman (Kaartondergrond: Bingmaps) 

 

N o t i t i e 
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Locatie 6: Saunahuisje 
Het betreft een momenteel ongebruikt 
saunahuisje (figuur 2) dat ingericht wordt 
als recreatiewoning. Er vinden enkel 
inpandige ingrepen plaats. Het gebouwtje 
ligt binnen de EHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2:  Onderzochte gebied bij locatie 6 

Saunahuisje (Kaartondergrond: Bingmaps) 

 

 
Locatie 7 Erve De Horst 
Erve De Horst (figuur 3) bestaat uit een 
woning, schuur, tuin, grasland en 
bos(rand). De bestaande woning en 
schuur liggen direct langs de 
Ootmarsumsestraat en worden gesloopt. 
Nieuwbouw van woning met schuur vindt 
plaats op grotere afstand van de weg, op 
de plaats waar bos wordt gekapt. Op de 
plek van te slopen woning en schuur 
wordt bos gerealiseerd (figuur 4).  
 
 

Figuur 3:  Onderzochte gebied bij locatie 7 ‘Erve 

De Horst’ (gele lijn) (Kaartondergrond: 

Bingmaps). 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4:  Plan ‘Erve De Horst’: 480 m2 EHS (bos) 

wordt gekapt, 800m2 nieuw bos buiten de EHS 

wordt aangeplant. (Bron: Rho-adviseurs). 
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EHS beoordel ing  

Locatie 4 
Locatie 4 ligt in de zone Ondernemen met natuur en water. In deze zone staat het wederzijds versterken 
voorop:  natuur  en  landschap  kunnen bijdragen aan het economisch floreren van ondernemingen en 
ondernemingen dragen bij aan de  versterking  van  de  kwaliteit  van  natuur,  water  en  landschap.  In  
tegenstelling  tot  de  EHS heeft de provincie voor deze zone geen  concrete  doelen  vastgesteld  voor  
natuur  of  landschap.  
 
In het ontwerp bestemmingsplan worden groenstructuren die voor de landschappelijke inpassing van 
belang zijn vastgelegd. Tevens is een beplantingsplan opgesteld (bijlage 1). De aanleg en instandhouding 
van dit beplantingsplan zal in de vervolgfase van het bestemmingsplan door middel van een 
voorwaardelijke verplichting worden gewaarborgd. Negatieve effecten op de EHS zijn niet aan de orde. 
Door realisatie van het beplantingsplan ontstaan naast twee woningen ook kansen voor natuur. 
 
Locatie 6  
Het saunahuisje ligt binnen de EHS en binnen de bestemming Bos en natuur van het ontwerp 
bestemmingsplan. De bestemming verandert zodat het gebouw kan worden gebruikt als 
recreatiewoning. Door de bestemmingswijzing is in principe sprake van een (planologische) afname van 
oppervlak van de EHS. Feitelijk gezien is er geen sprake van afname van oppervlak EHS: het saunahuisje 
stond er al voordat de EHS werd vastgesteld. Op de ontsluitingsroute is in het ontwerp 
bestemmingsplan de aanduiding Ontsluiting op de bestemming Bos en natuur gelegd. De ontwikkeling 
betreft enkel inpandige aanpassingen. Er is derhalve geen sprake van aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS.  
 
Locatie 7  
De provincie heeft op basis van het voorgelegde concept ontwerp bestemmingsplan een opmerking in 
relatie tot de EHS. Gevraagd is om een nadere onderbouwing  waarbij de criteria Kleinschalige 
ontwikkeling, Beperkte aantasting en Per saldo treedt versterking van de EHS op nader worden 
onderbouwd. Het criterium Kleinschalige ontwikkeling is door de provincie niet nader omschreven. 
Beoordeling van dat aspect valt buiten deze ecologische beoordeling.  
 
Locatie 7 ligt gedeeltelijk binnen de EHS en gedeeltelijk buiten de EHS maar binnen de zone 
Ondernemen met natuur en water (figuur 5). Binnen de EHS is het beheertype N16.02 Vochtig bos met 
productie relevant (figuur 6) omdat dat overlapt met het plan.  
 

               
Figuur 5: EHS (geheel groen) en de zone                                Figuur 6: Beheertype Vochtig bos met productie  
Ondernemen met natuur en water (groen                             (donkerbruin) Bron: Atlas Overijssel 
gearceerd) Bron: Atlas Overijssel 

 
Aanplant van nieuw bos is voorzien buiten de EHS op de plek van de huidige woning en schuur. Daarmee 
voldoet de locatie voor compensatie.  
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Het te kappen bos betreft beheertype Vochtig bos met productie. Dat wordt echter door de gevonden 
soorten niet ondersteund. Het bostype komt meer overeen met het beheertype Droog bos met 
productie. Het bos is ouder dan 25 jaar maar niet ouder dan 100 jaar. Er is sprake van beperkte 
ecologische kwaliteit. Natuurwaarde van productiebos in het algemeen is laag, als gevolg van onder 
andere uniforme aanleg en beheer in het verleden, geringe leeftijd en beperkte abiotische kwaliteit 
door verzuring en vermesting.  
 
In de Spelregels EHS

1
 wordt voor het kappen van bos in de leeftijd tussen 25 en 100 jaar een 

compensatiefactor van 1,66 maal de oppervlakte voorgeschreven. De oppervlakte van het te kappen bos 
binnen de EHS bedraagt 480m

2
 en de oppervlakte van het aan te planten bos buiten de EHS bedraagt 

800m
2
 (figuur 4). Daarmee wordt voldaan aan de Spelregels EHS. Gezien de beperkte natuurwaarde van 

het te kappen bos is sprake van beperkte aantasting van de EHS en met de voorgenomen compensatie 
treed per saldo geen verlies van EHS op. Het ontwerp bestemmingsplan dient op basis van het plan 
aangepast te worden: het oppervlak nieuw bos krijgt in het ontwerp bestemmingsplan bestemming Bos 
en natuur en de locatie voor de nieuwe woning krijgt bestemming Wonen. De provinciale EHS dient te 
worden herbegrensd. Verwacht wordt dat de provincie op basis van voorgaande analyse zal instemmen 
met bestemmingswijziging en herbegrenzen van de EHS. 
 

Conclus ie  

Op basis van de voorgenomen plannen geldt voor locaties 4 en 6 dat er geen sprake is van aantasting 
van wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. Voor locatie 7 geldt dat voldaan wordt aan de 
spelregels EHS en er per saldo versterking van de EHS optreed. De wijzigingen dienen in het 
bestemmingsplan te worden vastgelegd. 

                                                   

 

1 Ministeries van LNV en VROM en de provincies (2007): Spelregels EHS: Beleidskader voor 

compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS 
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Bijlage 1: Beplantingsplant ‘Erve loman’  
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Akoestisch onderzoek Ootmarsumsestraat 71 
 
De nieuwe ontwikkeling ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Ootmarsumsestraat 
(N349). De Ootmarsumsestraat is een provinciale gebiedsontsluitingweg type B met 2x1 
rijstroken buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/h en heeft een 
geluidszone van 250 m. De ontwikkeling ligt op 74 m uit de wegas en daardoor binnen deze 
wettelijke geluidszone. Toetsing aan de Wgh is noodzakelijk. In de geluidsberekeningen 
wordt rekening gehouden met de wettelijke correctie van 2 dB op grond van artikel 3.4 uit het 
Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMG 2012).  
 
Invoergegevens 
Voor de verkeerskundige uitgangspunten is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens 
zoals gepubliceerd op de website van de provincie Overijssel. Op deze website zijn de 
verkeersintensiteiten van de jaren 2008 tot en met 2012 opgenomen. Voor onderhavig plan 
is het noodzakelijk een prognose te maken met een tijdshorizon van 10 jaar. Om een 
inschatting te maken van de autonome groei, wordt gekeken naar de verkeersgroei in de 
afgelopen jaren. Hieruit blijkt dat de verkeersintensiteit tussen 2008 en 2010 is toegenomen. 
Daarna is de intensiteit op de Ootmarsumsestraat gedaald. Omdat niet uitgesloten kan 
worden dat het verkeer in de toekomst weer zal groeien, is de verkeerintensiteit voor 2012 
opgehoogd met de optredende autonome groei tussen 2008 en 2010. Deze bedroeg 1,2%. 
Verder is op de website van de provincie de voertuigverdeling gepresenteerd. Voor de 
verkeersverdeling over het etmaal wordt uitgegaan van een standaard voertuigverdeling 
(RBOI, 2009). In tabel 1 zijn de verkeersgegevens weergegeven. Voor milieuberekeningen 
mag uitgegaan worden van de gemiddelde weekdagintensiteit. 
 
Tabel 1 invoergegevens akoestisch onderzoek (afgerond op 100-tallen) 
 2008 2010 2012 2023 

 Werkdag Werkdag Werkdag weekdag weekdag 

N349 
Ootmarsumsestraat 
(Tiggelte – 
Denekamp) 

4.200 4.300 4.000 3.800 4.300 

Voertuigverdeling    

Lichte voertuigen 90,30%    

Middelzware voertuigen 7,76%    

Zware voertuigen 1,94%    

Etmaalverdeling    

Dag 6,70%    

Avond 2,70%    

nacht 1,10%    

 
Voor de wegdekverharding is uitgegaan van dicht asfaltbeton (DAB). Alle overige 
invoergegevens zijn weergegeven in bijlage 1.  
 
Resultaten  
De kortste afstand tussen de wegas en de woning bedraagt 74 m. Op een waarneemhoogte 
van 4,5 m en 7,5 m bedraagt de geluidsbelasting op deze afstand 49 dB. Op een 
waarneemhoogte van 1,5 m ligt de geluidsbelasting lager (47 dB). De hoogst optredende 
geluidsbelasting bedraagt 49 dB en overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 1 
dB. De uiterste grenswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. De resultaten zijn 
weergegeven op de rekenbladen in bijlage 1.  
 
 



Aanvaardbaarheid akoestisch klimaat 
Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet bezien worden of maatregelen 
ter reductie van de geluidsbelasting mogelijk of doelmatig zijn. Maatregelen aan de bron, 
zoals het verlagen van de verkeersintensiteit of maximumsnelheid zijn gezien de functie van 
de weg binnen het provinciale wegennet niet mogelijk. Het toepassen van geluidsreducerend 
asfalt is vanuit kosteneffectiviteitsoogpunt niet doelmatig. Maatregelen in het 
overdrachtsgebied, zoals het realiseren van een geluidsscherm zijn eveneens vanuit 
kosteneffectiviteitsoogpunt niet doelmatig. Bovendien kan, gezien de situering van het 
bouwvlak ten opzichte van de weg, voorzien in een geluidluwe zijde. Het akoestisch klimaat 
wordt aanvaardbaar geacht.   
 
Ten aanzien van het binnenwaardeniveau geldt dat een gevel wettelijk 20 dB moet 
reduceren. Daarbij wordt uitgegaan van de niet-gecorrigeerde gevelbelasting van 51 dB. 
Daardoor zou de binnenwaarde bij een standaard gevelwering uitkomen op 31 dB en ligt 
binnen de wettelijke binnenwaarde van 33 dB. Verwacht wordt dat zonder aanvullende 
gevelmaatregelen het binnenwaardeniveau van 33 dB kan worden bereikt.  
 
Conclusie 
De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van het bouwvlak met 1 dB overschreden. 
Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Bovendien 
kan voorzien worden in een geluidsluwe zijde. Het akoestisch klimaat wordt aanvaardbaar 
geacht. Voor de ontwikkeling dient een hogere waarde te worden vastgesteld, zoals 
opgenomen in tabel 2.  
 
Tabel 2 hogere waarde 
Aantal woningen Hogere waarde Geluidsbron 

1 49 dB Ootmarsumsestraat 

De hogere waarde dient in het kadaster te worden vastgelegd.  
 



 

 

BIJLAGE 1 

 



1199219Dinkelland Ootmarsumsestr

Ontvanger : woning Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Ootmarsumsestraat

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 74,00
Verhardingsbreedte [m] : 5,00 Afstand schuin [m] : 74,00
Bodemfactor [-] : 0,87 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4300,00
% Daguur :    6,70
% Avonduur :    2,70
% Nachtuur :    1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   90,30   90,30   90,30     80 -2,00   73,12   69,17   65,27
3 Middelzware Motorvoert...    7,76    7,76    7,76     80 -2,00   66,76   62,82   58,92
4 Zware Motorvoertuigen    1,94    1,94    1,94     80 -2,00   63,48   59,53   55,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   74,39   70,45   66,55
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 47,65
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 43,70
D_afstand : 18,69 LAeq, nacht : 39,80
D_lucht : 0,48 Aftrek Art.110g [dB] :    2
D_bodem : 5,01 Lden, excl. Art.110g [dB] :   49
D_meteo : 2,56 Lden, incl. Art.110g [dB] :   47

23-5-2013 12:19:25, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



1199219Dinkelland Ootmarsumsestr

Ontvanger : woning Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Ootmarsumsestraat

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 74,00
Verhardingsbreedte [m] : 5,00 Afstand schuin [m] : 74,09
Bodemfactor [-] : 0,87 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4300,00
% Daguur :    6,70
% Avonduur :    2,70
% Nachtuur :    1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   90,30   90,30   90,30     80 -2,00   73,12   69,17   65,27
3 Middelzware Motorvoert...    7,76    7,76    7,76     80 -2,00   66,76   62,82   58,92
4 Zware Motorvoertuigen    1,94    1,94    1,94     80 -2,00   63,48   59,53   55,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   74,39   70,45   66,55
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 49,76
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 45,81
D_afstand : 18,70 LAeq, nacht : 41,92
D_lucht : 0,48 Aftrek Art.110g [dB] :    2
D_bodem : 3,94 Lden, excl. Art.110g [dB] :   51
D_meteo : 1,51 Lden, incl. Art.110g [dB] :   49

23-5-2013 12:19:25, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V2.00



1199219Dinkelland Ootmarsumsestr

Ontvanger : woning Waarneemhoogte [m] :    7,5

Rijlijn : Ootmarsumsestraat

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 74,00
Verhardingsbreedte [m] : 5,00 Afstand schuin [m] : 74,31
Bodemfactor [-] : 0,87 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 4300,00
% Daguur :    6,70
% Avonduur :    2,70
% Nachtuur :    1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   90,30   90,30   90,30     80 -2,00   73,12   69,17   65,27
3 Middelzware Motorvoert...    7,76    7,76    7,76     80 -2,00   66,76   62,82   58,92
4 Zware Motorvoertuigen    1,94    1,94    1,94     80 -2,00   63,48   59,53   55,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   74,39   70,45   66,55
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 50,35
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 46,40
D_afstand : 18,71 LAeq, nacht : 42,50
D_lucht : 0,48 Aftrek Art.110g [dB] :    2
D_bodem : 3,79 Lden, excl. Art.110g [dB] :   51
D_meteo : 1,06 Lden, incl. Art.110g [dB] :   49

23-5-2013 12:19:25, blz.  3Standaard rekenmethode 1 V2.00
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Code: 20111116-5-3764
Datum: 2011-11-16

Geachte heer/mevrouw E. Venema,

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

waterparagraaf Geen Waterschapsbelang

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan "Omgevingsvergunning Dierenartsenpraktijk
Singravenweg 5 te Denekamp".

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

Het waterschap Regge en Dinkel heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

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

_____________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent
akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben
ingevuld.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
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.
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Code: 20111116-5-3764
Datum: 2011-11-16

Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel. 

Voor algemene informatie over de watertoets van waterschap Regge en Dinkel kunt u terecht op onze
website http://www.wrd.nl. 

Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via
telefoonnummer 0546-832525. U kunt ook een email sturen naar info@wrd.nl.

Uit deze toets komt de procedure geen waterschapsbelang. 

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Uw gegevens:
Naam van het project "Omgevingsvergunning Dierenartsenpraktijk Singravenweg 5 te Denekamp"

Naam aanvrager: E. Venema
Organisatie aanvrager: Buro Vijn
e-mailadres aanvrager: evenema@burovijn.nl

Adres aanvrager: Postbus 81
9062 ZJ
Oentsjerk

Gegevens gemeente:

Plan ligt in gemeente: Dinkelland
Contactpersoon bij gemeente: G. Davina
Telefoonnummer contactpersoon: 0541 - 854 100 
e-mailadres contactpersoon: gh.Davina@dinkelland.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen: 

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? 
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Dinkelland

Vragen:

1/2

http://www.wrd.nl
mailto:info@wrd.nl


Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? 
ja

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee

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

Opmerkingen bij het plan
Interne verbouwing van een expositiecentrum tot dierenartsenpraktijk.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U
bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te
hebben ingevuld.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
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.
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Code: 20120119-5-4073
Datum: 2012-01-19

Geachte heer/mevrouw M. Hooftman,

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

waterparagraaf Geen Waterschapsbelang

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan "Bestemmingsplan Landgoed Singraven".

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

Het waterschap Regge en Dinkel heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

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

_____________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent
akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben
ingevuld.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
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.
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Code: 20120119-5-4073
Datum: 2012-01-19

Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel. 

Voor algemene informatie over de watertoets van waterschap Regge en Dinkel kunt u terecht op onze
website http://www.wrd.nl. 

Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via
telefoonnummer 0546-832525. U kunt ook een email sturen naar info@wrd.nl.

Uit deze toets komt de procedure geen waterschapsbelang. 

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Uw gegevens:
Naam van het project "Bestemmingsplan Landgoed Singraven"

Naam aanvrager: M. Hooftman
Organisatie aanvrager: Buro Vijn
e-mailadres aanvrager: mhooftman@burovijn.nl

Adres aanvrager: Postbus 81
9062 ZJ
Oentsjerk

Gegevens gemeente:

Plan ligt in gemeente: Dinkelland
Contactpersoon bij gemeente: D. Bonenkamp
Telefoonnummer contactpersoon: 0541-854100
e-mailadres contactpersoon: d.bonenkamp@dinkelland.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen: 

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? 
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Dinkelland

Vragen:

1/2

http://www.wrd.nl
mailto:info@wrd.nl


Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? 
ja

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee

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

Opmerkingen bij het plan
Functiewijziging diverse gebouwen behorende bij het landgoed.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U
bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te
hebben ingevuld.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
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.
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Code: 20120119-5-4074
Datum: 2012-01-19

Geachte heer/mevrouw M. Hooftman,

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

waterparagraaf Geen Waterschapsbelang

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan "Bestemmingsplan Landgoed Singraven".

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

Het waterschap Regge en Dinkel heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

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

_____________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent
akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben
ingevuld.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
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.

1/1



Code: 20120119-5-4074
Datum: 2012-01-19

Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel. 

Voor algemene informatie over de watertoets van waterschap Regge en Dinkel kunt u terecht op onze
website http://www.wrd.nl. 

Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via
telefoonnummer 0546-832525. U kunt ook een email sturen naar info@wrd.nl.

Uit deze toets komt de procedure geen waterschapsbelang. 

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Uw gegevens:
Naam van het project "Bestemmingsplan Landgoed Singraven"

Naam aanvrager: M. Hooftman
Organisatie aanvrager: Buro Vijn
e-mailadres aanvrager: mhooftman@burovijn.nl

Adres aanvrager: Postbus 81
9062 ZJ
Oentsjerk

Gegevens gemeente:

Plan ligt in gemeente: Dinkelland
Contactpersoon bij gemeente: D. Bonenkamp
Telefoonnummer contactpersoon: 0541-854100
e-mailadres contactpersoon: d.bonenkamp@dinkelland.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen: 

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? 
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Dinkelland

Vragen:

1/2

http://www.wrd.nl
mailto:info@wrd.nl


Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? 
ja

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee

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

Opmerkingen bij het plan
Behoord bij vorige aanvraag. Diverse functiewijzigingen gebouwen bij het landgoed.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U
bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te
hebben ingevuld.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
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.
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datum 19-7-2013
dossiercode    20130719-5-7336

 

Geachte heer/mevrouw E. Venema,

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

waterparagraaf Geen Waterschapsbelang

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan "Functiewijziging landgoed Singraven: Saunahuisje".

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

Het waterschap Regge en Dinkel heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

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

_____________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website 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.
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datum 19-7-2013
dossiercode    20130719-5-7336

Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel.

Voor algemene informatie over de watertoets van waterschap Regge en Dinkel kunt u terecht op onze website http://www.wrd.nl
.

Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0546-832525. U
kunt ook een email sturen naar info@wrd.nl.

Uit deze toets komt de procedure geen waterschapsbelang.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Uw gegevens:
Naam van het project "Functiewijziging landgoed Singraven: Saunahuisje"

Naam aanvrager: E. Venema
Organisatie aanvrager: Rho Adviseurs
e-mailadres aanvrager: ealse.venema@rho.nl

Adres aanvrager: Postbus 81
9062 ZJ
Oenkerk

Gegevens gemeente:

Plan ligt in gemeente: Dinkelland
Contactpersoon bij gemeente: D. Bonekamp
Telefoonnummer contactpersoon: 0541854100
e-mailadres contactpersoon: d.Bonenkamp@dinkelland.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Dinkelland

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
ja



Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee

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

Opmerkingen bij het plan
Wijziging saunahuisje naar recreatiewoning.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website 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.
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datum 19-7-2013
dossiercode    20130719-5-7337

 

Geachte heer/mevrouw E. Venema,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte
procedure. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard
waterparagraaf uit dit document toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

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

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Functiewijzigingen landgoed Singraven: Erve De Horst.

Waterbeleid

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

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

Het Waterschap Regge en Dinkel heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan
2010-2015. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Regge en Dinkel een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet
worden gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Regge en Dinkel opgestelde gemeentelijk Waterplan en het
gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem

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

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te
voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal



overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe.
Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent
ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden
alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem.
Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is
oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een
beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of
een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):

● een gemengd stelsel
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater

ja
● hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Aanleghoogte van de bebouwing

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

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Regge en Dinkel geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De
bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Regge en Dinkel geeft een positief
wateradvies.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

 

Copyright Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website www.dewatertoets.nl. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit
document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.
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datum 19-7-2013
dossiercode    20130719-5-7337

Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene
informatie over de watertoets van Regge en Dinkel kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.wrd.nl. Mocht u
specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0546-832525. U kunt
ook een email sturen naar info@wrd.nl. Uit deze toets volgt de korte procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Uw gegevens:
Naam van het project: "Functiewijzigingen landgoed Singraven: Erve De Horst"
Omschrijving van het plan:
Het slopen van de huidige woning en bijgebouw en het oprichten van een nieuwe woning met bijgebouw op het zuidelijk deel
van het ingetekende plangebied.

Locatiegegevens:
Straat: Ootmarsumsestraat 71
Postcode: -
Kadastraal:
Oppervlakte plangebied: 4058

Is het plan eerder ingezonden: ja

Naam aanvrager: E. Venema
Organisatie: Rho Adviseurs
e-mailadres aanvrager: ealse.venema@rho.nl

Adres aanvrager: Postbus 81
9062 ZJ
Oenkerk

Gegevens gemeente:
Plan ligt in gemeente: Dinkelland
Contactpersoon bij gemeente: D. Bonekamp
Telefoonnummer contactpersoon: d.Bonenkamp@dinkelland.nl
e-mailadres contactpersoon: 0541854100

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Dinkelland

Vragen:



Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee

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

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

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

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

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering van 10cm of meer tot gevolg?
nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de korte procedure

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?
0

Ligt het plan in een intrekgebied van de drinkwaterwinning?
nee

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Vinden er binnen het plan agrarische activiteiten plaats?
nee

Gaat er grondwater onttrokken worden in het plan (tijdelijk of permanent)?
nee

Opmerkingen bij het plan

Verklaring

Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.



 

Copyright Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd vai de website www.de watertoets.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.
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:
het bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed 
Singraven met identifictienummer NL.IMRO.1774.BPFUWIJZSINGRAVEN-0401 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  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;

1.5  aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  appartement:
het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde 
woongelegenheid, bedoeld voor verblijfsrecreatie, in een groter gebouw;

1.7  archeologisch monument:
terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en 
die daarom op grond van de Monumentenwet worden beschermd;

1.8  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;

1.9  archeologisch waardevol terrein:
een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere 
samenlevingen bevinden;
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1.10  bedrijf:
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren 
en/of herstellen van goederen;

1.11  bedrijfsgebouw:
een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een 
bedrijf;

1.12  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;

1.13  bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor 
(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming 
van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is;

1.14  beheergebouw:
een gebouw, dat dient voor het beheer en onderhoud van een gebied;

1.15  bestaand:
ten aanzien van de vóór 1998 aanwezige bouwwerken, de na 1998 bij of krachtens de 
Woningwet aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden, en het overige gebruik:

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;

1.16  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

1.17  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18  bijbehorend bouwwerk:
een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander 
bouwwerk met een dak;

1.19  bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk;

1.20  bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;

1.21  bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
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1.22  bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;

1.23  bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en overige bouwwerken zijn toegelaten;

1.24  bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt 
in of op de grond;

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  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;

1.28  ecologische Hoofdstructuur:
een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met bestaande en 
potentiële natuurwaarden van (inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling 
van soorten en ecosystemen;

1.29  erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen 
en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, 
een seksclub en een seksautomatenhal;

1.30  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;
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1.31  extensief dagrecreatief medegebruik:
een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de 
functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals 
wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van een vis- of picknickplaats, of 
een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;

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

1.33  geluidszoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij die ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van 
vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld; 

1.34  hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, 
indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkste is;

1.35  horecabedrijf en/of -instelling:
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse 
worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al 
dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch 
getinte vermaaksfunctie;

1.36  huishouden:
een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen 
een complex van ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een 
keuken, sanitaire voorzieningen en de entree;

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

1.38  kap:
een dak met een zekere helling;

1.39  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;
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1.40  landgoed:
een geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette 
onroerende zaak - daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij 
het karakter van het landgoed passende opstallen voorkomen - voorzover het blijven 
voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor 
het behoud van het natuurschoon wenselijk is;

1.41  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;

1.42  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;

1.43  maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, culturele, sociaal-maatschappelijke, medische, sociaal-medische, 
religieuze en levensbeschouwelijke voorzieningen én voorzieningen ten behoeve 
van openbare dienstverlening;

1.44  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;

1.45  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);

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

1.47  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;

1.48  ondergeschikte horeca:
een 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, niet zijnde een zalencentrum, discotheek of een 
daarmee gelijk te stellen horecabedrijf;
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1.49  overig bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden;

1.50  overkapping:
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel 
met ten hoogste één wand;  

1.51  pand:
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief 
zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en 
betreedbaar en afsluitbaar is;

1.52  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);

1.53  productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd 
en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie 
ondergeschikt is aan de productiefunctie en waarvoor geen winkelruimtes worden 
ingericht;

1.54  prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met 
een ander tegen vergoeding;

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

1.56  risicovolle inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een 
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten;
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1.57  seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht. Onder een 
seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een erotische-massagesalon, een 
seksbioscoop, een sekstheater, een seksautomatenhal, of een parenclub, of een 
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

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  vuurwerkbedrijf:
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de vervaardiging of assemblage of de 
handel in vuurwerk c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde 
stoffen;

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

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

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of 
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of 
het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

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

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

bij het bepalen van de oppervlakte worden overstekken aan buitenwerkse 
gevelvlakken meegerekend;

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. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding "specifieke 
vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf";

c. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in 
combinatie met mantelzorg, dagbesteding en educatie, voorzover de gronden 
zijn voorzien van een bouwperceel;

met daaraan ondergeschikt:
d. openbare nutsvoorzieningen;
e. wegen en paden;
f. water;
met de daarbijbehorende:
g. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
h. bedrijfswoningen, bijbehorende behorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, 

al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan 
wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;

i. overige bouwwerken.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. er zullen uitsluitend bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van 

agrarische bedrijven worden gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens van 
toepassing zijn voor functies die na afwijking van de gebruiksregels aan de 
agrarische bedrijven zijn toegevoegd;

b. de gebouwen en overkappingen, zullen uitsluitend binnen een bouwvlak 
worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwperceel;

c. er zullen, behoudens de bestaande, geen kassen, tunnelkassen, blaastunnels en 
torensilo's worden gebouwd;

d. per gebied dat is voorzien van een bouwperceel, mogen binnen een bouwvlak 
uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van het ter plaatse 
gevestigde agrarisch bedrijf worden gebouwd;

e. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bouwperceel bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de bijbehorende 

bouwwerken bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel 
van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij 
de bestaande afstand minder bedraagt, de bedrijfswoning op meer dan 50 m van 
de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen vóór de voorgevel van een 
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bedrijfswoning zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de 
bestaande situering ten opzichte van de voorgevel van de bedrijfswoning geldt;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die 
in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 
bouwwerk

Maximale 
oppervlakte/inhoud

Goothoogte 
in m

Dakhel l ing in ° Hoogte 
in m

per 
gebouw of 
overkapping 

gezamenl
i jk

max. min. max. max.

Bedri jfsgebouw, 
waaronder een 
overkapping 

-# - 6,00 18 60 12,00

Bedri jfswoning 750 m³ - 3,50 30 60 9,00

Bi jbehorende 
bouwwerken bi j de 
bedri jfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -*

# bij gebouwen of overkappingen, die groter zijn dan:
500 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een landschappelijk 
inpassingsplan;
2.000 m³, dient het bouwplan vergezeld te gaan van een 
erfinrichtingsplan ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing 
en een goede ruimtelijke kwaliteitsverhouding tot de bestaande 
bebouwing;

** de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m
 lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning. 

3.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:
a. silo's, platen en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het 

bouwperceel;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) en/of 
bedrijfsgebouw(en) binnen de bouwvlakken ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal binnen het bouwvlak ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

d. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal buiten het bouwvlak ten 
hoogste 2,00 m bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.2.1 onder b en toestaan dat gebouwen, waaronder 
overkappingen, gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
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1. de overschrijding van de bouwgrens ten hoogste 25,00 m zal bedragen en het 
bebouwde oppervlak niet meer dan 1,50 hectare zal bedragen;

2. het verzoek om afwijking vergezeld gaat van een landschappelijk 
inpassingsplan;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en archeologische waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 3.2.1 onder f en toestaan dat, daar waar geen sprake is van 
een bestaande afwijkende situatie of een bedrijfswoning op meer dan 50 m van 
de weg, een bedrijfsgebouw, een bijbehorend bouwwerk op een afstand van 
minder dan 3,00 m achter de voorgevel dan wel vóór de voorgevel van de 
bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan mag worden gebouwd, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebou-wingsbeeld, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 3.2.1 onder g en toestaan dat de inhoud van een 
bedrijfswoning wordt vergroot tot ten hoogste 1.000 m³, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting 

van een tweede of een derde (huishouden van een) persoon;
2. de vergroting noodzakelijk is voor het constante toezicht op het agrarisch 

bedrijf en er een bedrijfsomvang aanwezig is van minimaal 1,5 VAK in 
verband met de duurzaamheid van het bedrijf als volwaardig 
meermansbedrijf;

3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. er nog niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd;
5. tevens de afwijking in lid 3.5 onder c wordt toegepast;

d. het bepaalde in lid 3.2.1 onder g en toestaan dat, in geval van gehele sloop van 
het woongedeelte inclusief de deel met een bestaande inhoud van meer dan 
2.000 m³, een nieuw woongedeelte wordt gebouwd met een inhoud van ten 
hoogste 2.000 m³, mits:
1. het nieuwe woongedeelte wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande 

karakteristieke hoofdvorm;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, 

de woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 3.2.1 onder g en toestaan dat de inhoud van een 
woongedeelte binnen een boerderijpand wordt vergroot, mits:
1. de inhoud van het woongedeelte ten hoogste de inhoud van het 

boerderijpand inclusief de deel zal bedragen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen activiteiten anders dan waarvoor in het 
verleden planologische medewerking is verleend;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid 
anders dan de in lid 3.1 toegelaten bedrijvigheid en waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

c. 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);

d. het opslaan van agrarische producten binnen het bouwperceel voorzover het 
gronden betreft die gelegen zijn voor (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde gevel(s) van een bedrijfswoning en/of een bedrijfsgebouw of, indien 
geen bedrijfswoning aanwezig is, het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw;

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

f. het plaatsen van tunnelkassen, blaastunnels, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen objecten, anders dan bedoeld in lid 3.2.1 onder c;

g. het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders 

dan de verkoop van eigen en streekeigen producten, indien de 
verkoopvloeroppervlakte groter is dan 10% van de bestaande bedrijfsgebouwen, 
met een maximum van 100 m²;

i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is 
verleend;

j. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief bijbehorende 
bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt 
dan 30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;

3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

k. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente 
bewoning;

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;
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m. het bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van de uitbreiding van het 
aantal veeplaatsen op een agrarisch bedrijf, voordat is aangetoond dat voor het 
bouwen geen Natuurbeschermingswetvergunning is vereist, dan wel dat is 
aangetoond dat voor het bouwen een Natuurbeschermingswetvergunning is 
verleend;

n. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.1 en 3.4 onder b en i en toestaan dat de uitoefening van een 
agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een 
deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid, mits:
1. de gronden zijn gelegen binnen de grenzen van een bouwperceel;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. niet meer dan 500 m² wordt gebruikt ten behoeve van de ondergeschikte 
tweede tak of de deeltijdfunctie; 

4. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele 
toename van (zwaar) verkeer;

5. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten 
bedrijvigheid binnen de bestaande bebouwing wordt ondergebracht;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de waarden 
van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 3.4 onder c en toestaan dat gronden en bouwwerken buiten 
het bouwvlak worden gebruikt voor het opslaan van mest en/of kuilvoer en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen opslag, mits;
1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld 

vanwege de nabijheid van woningen, noodzakelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

landschappelijk en natuurlijke waarden, de geomorfologische, de 
archeologische en cultuurhistorische waarden, de verkeersveiligheid, de 
waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 3.4 onder g en toestaan dat een bedrijfswoning wordt 
gebruikt voor meer dan één huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting 

van een tweede of een derde (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot (tenzij tevens de afwijking  in 

lid 3.3 onder c is toegepast) en er geen sprake is van splitsing in meerdere 
woningen;

3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een 
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gemeenschappelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide 
woonruimtes wordt verschaft;

4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en 
er geen toename van het aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;

5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

d. het bepaalde in lid 3.4 onder l en toestaan dat gronden, voorzover gelegen 
binnen dan wel direct grenzend aan het bouwperceel dan wel direct grenzend 
aan een bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak 
ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende 
bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt 

gesitueerd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en 

stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale 
afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);

3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een 

paardrijdbak en andere overige bouwwerken respectievelijk ten hoogste 5,00 
m en 3,00 m bedragen. 

3.6  Wijzigingsbevoegdheid

3.6.1  Functieverandering bouwperceel naar wonen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 2', uitsluitend voorzover voorzien van een bouwperceel, wordt gewijzigd 
in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van een functieverandering van een 
bouwperceel, mits:
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 8 van 

overeenkomstige toepassing zijn;
b. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden 

agrarisch bedrijf” wordt verwijderd;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) 

bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden 
worden beperkt;

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4  Agrarisch - 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke 

geomorfologische en cultuurhistorische waarden;
c. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
d. extensief dagrecreatief medegebruik;
met daaraan ondergeschikt:
e. cultuurgrond;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. wegen en paden;
h. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of 

-partijen;
met de daarbijbehorende:
i. bedrijfsgebouwen en overkappingen; 
j. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een 
aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;

k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Er zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

4.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt de volgende regel:
de bouwhoogte van overige bouwwerken 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 opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten, met 

uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes 
maanden per jaar);

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

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en 
paden anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid 
van bebouwde percelen en veldschuren;

d. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
e. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin. 
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Artikel 5  Bedrijf

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van recreatief verhuur van 

tweewielers, waaronder inbegrepen bromfietsen en scooters, en 
waterbouwkundige doeleinden, niet zijnde geluidszoneringsplichtige 
inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven; 

b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van de historische 
buitenplaats, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
historische buitenplaats';

met daaraan ondergeschikt:
c. wegen en paden;
d. water;

met de daarbijbehorende:
e. terreinen;
f. overige bouwwerken.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende 
regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde bedrijven worden gebouwd;
b. er zal geen bedrijfswoning met de bijbehorende bouwwerken worden gebouwd; 
c. de bedrijfsgebouwen en overkappingen zullen binnen een bouwvlak worden 

gebouwd;
d. de goothoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,50 

m bedragen;
e. de dakhelling van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten minste 20° en 

ten hoogste 60° bedragen;
f. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 

10,00 m bedragen. 

5.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt de volgende regel:
de bouwhoogte van overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan 
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de in lid 5.1 onder a genoemde bedrijven;
b. het gebruik van bedrijfsgebouwen en overkappingen voor bewoning;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders 

dan productiegebonden detailhandel;
e. het gebruik van de gronden voor buitenopslag.

5.4  Wijzigingsbevoegdheid

Het plan kan worden gewijzigd in die zin dat de gronden en bouwwerken worden 
gebruikt voor bedrijven die passen binnen het beleid voor vrijkomende agrarische 
bedrijven zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de toelichting, en die naar de aard en 
de invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de in lid 5.1 onder a genoemde 
bedrijven, mits:
a. het geen detailhandelsbedrijven, geluidzoneringsplichtige inrichtingen, 

risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de waarden van 

het landgoed en de historische buitenplaats en de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden.
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Artikel 6  Bos - Natuur

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bos en natuur;
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;
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van de historische 

buitenplaats, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
historische buitenplaats';

met daaraan ondergeschikt:
e. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
f. wegen en paden;
g. de ontsluiting van een recreatiewoning, ter plaatse van de aanduiding 

'ontsluiting';
h. openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:
i. overige bouwwerken.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen en overkappingen

Er zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

6.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt de volgende regel:
de bouwhoogte van overige bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

6.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden;
b. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden 

ten behoeve van een permanent ander gebruik;
c. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of 

-partijen.
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6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

6.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de andere daar voorkomende 
bestemming(en), 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, met uitzondering van 

oppervlakteverhardingen ten behoeve van de ontsluiting, ter plaatse van de 
aanduiding 'ontsluiting';

f. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief 

medegebruik en/of het educatief medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

telecommunicatiekabels en/of -leidingen.

6.4.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 6.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. betrekking hebben op gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke 

vorm van waarde - historische buitenplaats'; 
d. dienen ter uitvoering en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, ter plaatse 

van de bestemming 'Waarde - Ecologie'.

6.4.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunningen 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 7  Horeca

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een horecabedrijf in de 

vorm van een cafe-restaurant (geen afhaalrestaurant), al dan niet combinatie 
met logiesverstrekking;

b. een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning, al dan 
niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van de historische 
buitenplaats, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
historische buitenplaats';

met daaraan ondergeschikt:
d. wegen en paden;
e. water;

met de daarbijbehorende:
f. tuinen, erven en terreinen;
g. overige bouwwerken.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Bedrijfsgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 7.1 onder a, b en c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten behoeve van het ter plaatse gevestigde horecabedrijf worden gebouwd;
b. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen;
c. de bedrijfsgebouwen en overkappingen zullen binnen een bouwvlak worden 

gebouwd;
d. de goothoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,50 

m bedragen;
e. de dakhelling van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten minste 20º en 

ten hoogste 60º bedragen;
f. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 

10,00 m bedragen.

7.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
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bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen.

7.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.2.1 
onder c en toestaan dat een gebouw geheel of gedeeltelijk buiten het bouwvlak 
wordt gebouwd, mits:
a. de omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend ten behoeve van 

vervangende nieuwbouw van de schuren achter de percelen Schiphorstdijk 6 en 
8;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 150 m2 bedraagt;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een woning, inclusief bijbehorende bouwwerken 

bij de woning, voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de woning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de woning meer bedraagt dan 30% 

van het vloeroppervlak van de woning;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente 
bewoning;

c. het splitsen van een gebouw ten behoeve van het wonen in meer dan één 
woning;

d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden, met uitzondering van logiesverstrekking;

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders 
dan productiegebonden detailhandel.

7.5  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.4 
onder c en toestaan dat een gebouw ten behoeve van het wonen wordt gebruikt 
voor meer dan één huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
a. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van 

een tweede of een derde (huishouden van een) persoon;
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing 

in meerdere woningen;

bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed Singraven  

Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 09-09-2014



1199219   blz 25

c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een 
gemeenschappelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide 
woonruimtes wordt verschaft;

d. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er 
geen toename van het aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;

e. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in 
die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.

7.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de omvang van 
een bouwvlak wordt vergroot ten behoeve van het vergroten van de oppervlakte van 
de bedrijfsgebouwen, mits:
a. de oppervlakte van de uitbreiding van een bouwvlak ten hoogste 25% van de 

oppervlakte van het bouwvlak bedraagt;
b. de vorm van de uitbreiding van een bouwvlak exact wordt afgestemd op het 

bouwplan, waarover definitieve overeenstemming is bereikt;
c. het definitieve bouwplan vergezeld gaat van een beeldkwaliteitsplan waaruit 

blijkt op welke wijze het ensemble van de bebouwing, de aangrenzende 
buitenruimte en de terrasfunctie wordt ingericht;

d. de overige maatvoeringen voor bedrijfsgebouwen genoemd in lid 7.2.1 van 
overeenkomstige toepassing op de uitbreiding zijn;

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het monumentale ensemble van 
de bebouwing, de waarden van de historische buitenplaats  en de 
landschappelijke en natuurlijke waarden.
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Artikel 8  Maatschappelijk

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een dierenartsenpraktijk;

met daaraan ondergeschikt:
b. wegen en paden;
c. water;

met de daarbijbehorende:
d. terreinen:
e. overige bouwwerken.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde maatschappelijke voorziening worden 
gebouwd;

b. er zal geen bedrijfswoning met de bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
c. de gebouwen en overkappingen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
d. de goothoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,50 

m bedragen;
e. de dakhelling van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten minste 20º en 

ten hoogste 60º bedragen;
f. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 

10,00 m bedragen.

8.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt de volgende regel:
de bouwhoogte van overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

8.3  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 een maatschappelijke 

voorziening anders dan de in lid 8.1 onder a genoemde voorziening; 
b. het gebruik van gebouwen en overkappingen voor bewoning;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
f. het gebruik van de gronden voor buitenopslag.
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8.4  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.3 
onder a in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor een andere 
maatschappelijke voorziening, die naar de aard en de invloed op de omgeving 
vergelijkbaar is met de in lid 8.1 onder a genoemde maatschappelijke voorziening, 
mits:

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de waarden van 
het landgoed en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Artikel 9  Recreatie - Recreatiewoning

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Recreatiewoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een recreatiewoning.
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van de historische 

buitenplaats, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
historische buitenplaats';

met de daarbijbehorende:
c. tuinen, erven en terreinen;
d. overige bouwwerken.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van recreatiewoningen gelden de volgende regels:
a. er zal ten hoogste één recreatiewoning worden gebouwd;
b. de inhoud van een recreatiewoning zal ten hoogste de bestaande inhoud 

bedragen;
c. de goothoogte van een recreatiewoning zal ten hoogste de bestaande 

goothoogte bedragen;
d. de bouwhoogte van een recreatiewoning zal ten hoogste de bestaande 

bouwhoogte bedragen;
e. er mogen geen dakkapellen, serres en/of erkers op of aan een recreatiewoning 

worden gebouwd.

9.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen;
b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen.

9.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
het gebruik van gronden en bouwwerken voor permanente bewoning.

bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed Singraven  

Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 09-09-2014



1199219   blz 29

Artikel 10  Wonen

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen en bijbehorende bouwwerken, al dan niet in combinatie met 

ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit;

b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van de historische 
buitenplaats, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
historische buitenplaats';

met de daarbijbehorende:
c. tuinen, erven en terreinen;
d. overige bouwwerken.

10.2  Bouwregels

10.2.1  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 afwijken van 
de gebruiksregels aan de woonfunctie zijn toegevoegd;

b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. het aantal woningen per bouwvlak zal ten hoogste één bedragen, met 

uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' in 
welk geval het aantal hoofdgebouwen ten hoogste het in het aanduidingsvlak 
aangegeven aantal mag bedragen;

d. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ 
bedragen, tenzij het een woning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van waarde - historische buitenplaats' betreft, in welk geval de bestaande inhoud 
van het hoofdgebouw als maximum geldt;

e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bed ragen;
g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° 

bedragen.

10.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. er zullen geen aan- en uitbouwen worden gebouwd;
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen uitsluitend ter plaatse van de 

bouwaanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 

50 m² per woning bedragen;
d. de goothoogte van een bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 3,50 m 

bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed Singraven  

Status: ontwerp / 09-09-2014  Rho Adviseurs  B.V.



blz 30  1199219 

bedragen;
e. de bouwhoogte van een bijbehorende bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn 

dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
f. de dakhelling van een bijbehorende bouwwerk zal ten minste 30° en ten hoogste 

60° bedragen.

10.2.3  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken 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 andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

10.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.2.1 
onder d en toestaan dat de inhoud van een woning wordt vergroot, mits:
a. de inhoud van de woning ten hoogste de inhoud van het hoofdgebouw zal 

bedragen;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.4  Specifieke gebruiksregels

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 kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
b. het gebruik van gedeelten van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken 

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 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 bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
d. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan twee woningen;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische 

bedrijfsactiviteiten;
g. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de 

daarbijbehorende bouwwerken;
h. het in gebruik nemen van het woonhuis ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
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bouwaanduiding - voorwaardelijke verplichting 1' zonder realisatie en 
instandhouding van het beplantingsplan dat is opgenomen in Bijlage 2;

i. het in gebruik nemen van het woonhuis ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - voorwaardelijke verplichting 2' zonder realisatie en 
instandhouding van nieuw bos ten behoeve van de noodzakelijke compensatie 
van EHS, zoals is opgenomen in Bijlage 3.

10.5  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.4 
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:
a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt 

uitgegaan van een bestaande entree (deur);
b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen 

aanwezig mogen zijn;
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
f. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende 

omvang;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) 

bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden 
worden beperkt;

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 11  Wonen - Landgoed

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een landgoed al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden 

beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, mantelzorg en/of 
sociaal-culturele doeleinden;

b. aan- en uitbouwen, (bij)gebouwen en overkappingen ten behoeve van het 
landgoed;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en 
natuurlijke waarden;

d. cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
landschappelijke waarden, zoals houtwallen, houtsingels en bosschages wordt 
nagestreefd;

e. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van de historische 
buitenplaats, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
historische buitenplaats';

met daaraan ondergeschikt:
f. agrarisch medegebruik;
g. dagrecreatief medegebruik;
h. horeca behorende bij en onderdeel van het horecabedrijf aan de Schipshorstdijk 

4, in de vorm van zalenverhuur ten behoeve van bruiloften, partijen en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten, ter plaatse van de aanduiding 
'horeca';

met de daarbijbehorende:
i. terreinen;
j. tuinen en erven;
k. wegen en paden;
l. parkeervoorzieningen
m. water;
n. overige bouwwerken.

11.2  Bouwregels

11.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ten behoeve van het landgoed 
gelden de volgende regels:
a. het aantal gebouwen en overkappingen zal per bestemmingsvlak ten hoogste het 

bestaande aantal bedragen;
b. de oppervlakte, de goothoogte, de bouwhoogte en de dakhelling van de 

gebouwen en de overkappingen zal ten minste en ten hoogste de bestaande 
oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling bedragen.
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11.2.2  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van het landgoed ten hoogste 2,00 m 
zal bedragen;

b. de bouwhoogte van de andere overige bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m 
bedragen.

11.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 11.2.1 
in die zin dat het bestaande aantal gebouwen en overkappingen wordt vergroot en 
dat er ten hoogste twee vrijstaande bijbehorende bouwwerken per 
bestemmingsvlak worden gebouwd, mits:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten 

hoogste 200 m² meer bedraagt dan de bestaande gezamenlijke oppervlakte;
b. de gebouwen en/of overkappingen noodzakelijk zijn voor het beheer en/of 

onderhoud van het landgoed dan wel de historische buitenplaats;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

11.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van een landgoed in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan 

een aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
kleinschalig kamperen en/of een sociaal-culturele voorziening;

b. het gebruik van gedeelten van gebouwen 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 bijbehorende bouwwerken voor permanente 
bewoning;

d. het gebruik van een landgoed voor meer dan twee woningen;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden;
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f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden, 
anders dan ter plaatse van de aanduiding 'horeca';

g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders 
dan productiegebonden detailhandel;

h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van grondgebonden 
agrarische bedrijfsactiviteiten.
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Artikel 12  Waarde - Archeologie 2

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud en de bescherming van de gebieden met hoge en zeer hoge 
archeologische waarden.

12.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen bestemming(en) mogen op 
of in deze gronden geen gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd.

12.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2 
en toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde 
gebouwen en overige bouwwerken worden gebouwd, mits:
a. bij een oppervlakte groter dan 100 m² en/of een bodemingreep dieper dan 40 cm 

vooraf op basis van een archeologisch onderzoek advies wordt ingewonnen van 
de provinciaal archeoloog;

b. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van 
de gronden.

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

12.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de andere daar voorkomende 
bestemming(en), een omgevingsvergunning vereist :
a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de 

bodemstructuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m², 
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische 
vindplaatsen wordt uitgevoerd;

b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper 
dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m²;

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter 
dan 100 m²;

d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen, en daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 
100 m²;

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte 
groter dan 100 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar 
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mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

12.4.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 12.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
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.

12.4.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunningen kunnen slechts worden verleend indien de plaats waar 
werken en/of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voldoende archeologisch is 
onderzocht, vaststaat dat er geen onevenredige afbreuk aan de archeologische 
waarden wordt gedaan, dan wel dat afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud 
of bescherming van die waarden of de eventuele bodemvondsten naar elders zijn 
overgebracht.
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Artikel 13  Waarde - Ecologie

13.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de 
instandhouding en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.     

bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed Singraven  

Status: ontwerp / 09-09-2014  Rho Adviseurs  B.V.



blz 38  1199219 

Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 14  Anti-dubbeltelbepaling
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 15  Algemene gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor 

kampeermiddelen;
b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

een prostitutiebedrijf;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, 

afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van 
krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en 
werkzaamheden;

d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, 
evenementen, festiviteiten, manifestaties, en horecaterreinen en/of 
standplaatsen voor detailhandel, indien die activiteiten een aaneengesloten 
periode van meer dan 14 dagen omvatten;

e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- 

of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of 

aanbrengen van niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor 
ideële doeleinden of overtuigingen.
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Artikel 16  Algemene afwijkingsregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering 

van de oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen 
en percentages;

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór 
een voorgevel wordt gebouwd op de wijze van:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en 

schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, 

balkons en galerijen;
mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen.
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Artikel 17  Overige regels

17.1  Aanvullende werking welstandscriteria

De op de verbeelding en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en 
de maatvoering van bouwwerken, kan nader worden ingevuld door de in de 
Woningwet bedoelde welstandscriteria.

17.2  Nadere eisen

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

17.3  Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van 
de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende 
onderwerpen:
a. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse 

hoofdtransportleidingen;
b. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
c. de ruimte tussen bouwwerken.  
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 18  Overgangsrecht

18.1  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.

18.2  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 19  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 
bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed 
Singraven
van de gemeente Dinkelland.

Behorend bij besluit van 9 september 2014.
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BIJLAGEN BIJ DE REGELS
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Bijlage 1  Specifieke toetsingscriteria ondergeschikte tweede tak of 
deeltijdfunctie

Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de afwijking in 
artikel 3 lid 3.5 onder a 

Verkoop en ambachtel i jke bewerking en 
verwerking van eigen en streekeigen 
producten

Het gaat hier om producten als  jam, sap, zuivel , 
wi jn, i js , brood e.d. gemaakt van de agrarische 
producten geteeld in de nabi je omgeving. Het 
mag niet gaan om grootschal ige productie. 
Detai lhandel  is  in beperkte mate mogel i jk. 
De producten moeten een relatie hebben met 
het landel i jk gebied. De bedri jfsvloeroppervlakte 
voor de bewerking en verwerking mag maximaal  
500 m² bedragen, waarbinnen de 
verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van de 
detai lhandel  maximaal  50 m² mag bedragen. De 
activiteiten dienen binnen de bestaande 
gebouwen plaats  te vinden. 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een 
kleinschal ige maatschappel i jke zorgfunctie, 
bi jvoorbeeld ten behoeve van resocial isatie, 
therapie, gehandicapten, en dergel i jke. Bi j een 
zorgfunctie moet sprake zi jn van een directe 
relatie tussen het agrarisch bedri jf en de sociale 
en/of sociaal-medische opvang van personen, in 
dié zin dat de bewoners  behulpzaam zi jn bi j de 
agrarische bedri jfsactiviteiten. 

Agrarische loonbedri jvigheid, 
gebruiksgerichte paardenhouderi jen en 
andere agrarische aanverwante bedri jvigheid

Er moet een relatie zi jn met het bi jbehorende 
agrarisch bedri jf. Er mag maximaal  20% van het 
bouwperceel  worden gebruikt ten behoeve van 
de ondergeschikte tak of deelti jdfunctie. De 
bedri jvigheid dient ondergebracht te worden in 
de bestaande gebouwen. 
 

Verhuur van fietsen en kano's , en daarmee 
vergel i jkbare kleinschal ige 
recreatieproducten

De bedri jfsvloeroppervlakte ten behoeve van de 
verhuuractiviteiten mag maximaal  200 m² 
bedragen. De opslag van de fietsen, kano's , en 
daarmee vergel i jkbare kleinschal ige 
recreatieproducten mag niet buiten gebouwen 
plaatsvinden. 

Kinderboerderi j Bi j deze activiteiten moet sprake zi jn van het 
houden van verschi l lende soorten dieren 
(inheems en uitheems) anders  dan voor de 
productie. Er dient gelegenheid voor bezichtiging 
te worden geboden. 
Er mag uits luitend gebruik worden gemaakt van 
de bestaande bebouwing op het bouwperceel . 

Niet-agrarische bedri jvigheid als  bedoeld in 
bi jlage 3 onder de categorieën 1 en 2, niet 
zi jnde geluidzoneringspl ichtige inrichtingen, 
ris icovol le inrichten en/of voorwerkbedri jven

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

bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed Singraven  

Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 09-09-2014



1199219   blz 47

Opslag van caravans, auto's  en boten Het moet bi j de opslag van niet-agrarische 
producten gaan om een opslag die een relatie 
heeft met het buitengebied. De opslag van 
caravans, auto's  en boten mag geen grotere 
vloeroppervlakte beslaan dan 500 m². De opslag 
is  a l leen toegestaan op percelen die gelegen 
zi jn aan een doorgaande weg. De opslag moet 
plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen 
op het bouwperceel . De opslag is  niet 
toegestaan buiten de gebouwen. 

Groepsaccommodatie Het moet gaan om bestaande (voormal ige) 
agrarische bedri jfsbebouwing (indien het bi j 
vestiging van een groepsaccommodatie om 
bouwtechnische redenen noodzakel i jk is , mag 
een bestaande schuur eventueel  worden 
gesloopt en op dezelfde plek herbouwd worden). 
Indien de groepsaccommodatie zich niet bevindt 
in het gebouw met daarin de (bedri jfs )woning, 
dan mag de groepsaccommodatie op niet meer 
dan 25 m afstand van dat gebouw worden 
gesitueerd. Er moet sprake zi jn van een geheel  
met de overige gebouwen. 
 

Boerderi jkamers De kamers  worden in bestaande, vri jkomende 
agrarische bedri jfsgebouwen ondergebracht, die 
zi jn gelegen binnen het bestaande ensemble 
van gebouwen op het betreffende erf. Er wordt 
gebruik gemaakt van een bestaande entree, 
zodat de kamers  gezamenl i jk over niet meer dan 
één entree beschikken. Boerderi jkamers  zi jn niet 
toegestaan in veldschuren.Het aantal  
boerderi jkamers  bedraagt per complex minimaal  
twee. Bi j hoge uitzondering kan in kleine, 
karakteristieke en bi jzondere panden worden 
volstaan met één boerderi jkamer, indien de 
oppervlakte niet toereikend is  voor twee. De 
oppervlakte van een boerderi jkamer mag ten 
hoogste 60 m² bedragen. De gezamenl i jke 
oppervlakte van de boerderi jkamers  per 
bouwperceel  mag ten hoogste 500 m² bedragen. 
In de kamers  mogen geen keukenblokken 
worden aangebracht. De kamers  moeten 
bedri jfsmatig geëxploiteerd door één van de 
bewoners  van het perceel  worden. Het parkeren 
moet op eigen erf plaatsvinden. 

Bed and breakfast De logiesruimte moet in de bedri jfswoning of de 
daarmee verbonden aan- of uitbouwen 
ondergebracht worden, waarbi j gebruik wordt 
gemaakt van een bestaande entree. Er mogen 
maximaal  2 kamers  gereal iseerd worden voor 
maximaal  5 personen, waarbi j in de kamers  geen 
keukenblokken mogen worden aangebracht. 
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Theeschenkeri j De schenkeri j moet binnen de bestaande 
bebouwing gevestigd worden. 
Er mogen geen buitenterrassen worden 
aangelegd. De bedri jfsvloeroppervlakte ten 
behoeve van de theeschenkeri j mag maximaal  50 
m² bedragen. 

bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Functiewijzigingen Landgoed Singraven  

Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 09-09-2014



1199219   blz 49

Bijlage 2  Beplantingsplan erve Loman
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Schaal: 1:500 (A3)
Datum: 16-9-2013
Opdrachtgever: Boerderij en Landschap

Bestaande woning Afmetingen gebouwen; kadasterkaart
Locatie bomen; opgemeten 17-4-2012
Op alle opdrachten zijn van toepassing de voorwaarden DNR 2011
Alle maten voor productie en uitvoering in het werk controleren. 

UITBREIDING ERVE LOMAN BEPLANTINGSPLAN

N

Twee-onder-een-kapwoning

Fruitboomgaard
- 6 bestaande fruitbomen
- 8 nieuw te planten fruitbomen 
(hoogstam)

Bestaande beplanting

Beukenhaag
Bestaande beukenhaag (hoog) -

Circa 21m nieuw te planten beukenhaag -
(laag: maat 100/125)

Erfbos met onderbeplanting
- Bestaande boom die de locatie van de 
schuren bepaalt
- Ilex (hulst) als onderbeplanting rondom 
nieuwe schuren (in totaal 3 groepen)

Bestaand erfbos

Overzicht nieuw te planten 

elementen en kostenraming 

- 8 hoogstam fruitbomen 

(gemengd). Kosten per boom: 

leveren en inplanten €35,-. Totale 

kosten €280,-

- 21m beukenhaag. Maat 100/125 

beveerd. 5/m1. Kosten per m1: 

leveren en planten 27,50. Totale 

kosten €577,50.

- 325m2 Ilex aquifolium. Maat 

80/100. Plantverband 1,5 x 1,5 m. 

Kosten per m2: leveren en planten 

€2,00. Totale kosten €650,-

Totale kosten beplantingsplan: 

€1507,50 (ex. BTW)  

Ingang schuur van 
bestaande woning 

Ingang schuur 
van woning 2a

Ingang schuur 
van woning 2b

2a

2b

Voorstel erfgrenzen
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Bijlage 3  EHS compensatie erve De Horst
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71

Ootmarsumsestraat

359

999

1
Verwijderen
480 m²

Optie B
Verwijderen 480m2
Aanplantplicht factor 1,66= 
minimaal 796,8m2 aanplant

71
-B-

Aanplant
800 m²

Singraven - De Horst A

Schaal  1 : 1000
Datum  23-10-2013 

Formaat A4
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