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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Initiatiefnemer van voorliggend bestemmingsplan is eigenaar van het perceel Goudkampsweg 7-9 te Oud-
Ootmarsum. Het erf is gelegen binnen de gemeentegrenzen van zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. 
Op het erf bevinden zich een tweetal woningen en diverse voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. De 
bedrijfsgebouwen hebben geen agrarische vervolgfunctie. Hierdoor zal niet langer geïnvesteerd worden in het 
onderhoud van de gebouwen, waardoor de staat van onderhoud op termijn zal verslechteren.  

De initiatiefnemer is voornemens een erftransformatie te realiseren. Hierbij wordt één van de woningen 
(Goudkampsweg 7) verplaatst in noordoostelijke richting. Tevens is het gewenste plan om een aantal opstallen 
te slopen. De te handhaven opstallen worden opgeknapt. Aan de hand van een ruimtelijk kwaliteitsplan wordt 
deze erftransformatie op een zorgvuldige wijze ingepast in het landschap. Met de gewenste ontwikkelingen 
vindt een forse impuls in de ruimtelijke kwaliteit plaats. Omdat deze ontwikkeling niet in overeenstemming is 
met de vigerende bestemmingsplannen is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is. In voorliggend 
bestemmingsplan zal worden aangetoond dat de wijziging van de bestemming in overeenstemming is met een 
goede ruimtelijke ordening.  

Zoals eerder opgemerkt is er sprake van de ligging in zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. Aangezien 
aan het verzoek om medewerking een integrale (beleids)afweging van zowel de gemeente Dinkelland als 
Tubbergen ten grondslag ligt, wordt in voorliggende toelichting zowel het beleid van de gemeente Dinkelland 
als Tubbergen getoetst. In verband met digitaliseringvereisten en verschillende wijzen van 
bestemmingssystematiek, is het noodzakelijk om twee separate bestemmingsplannen op te stellen voor zowel 
de gemeente Dinkelland als Tubbergen. Te weten voorliggend bestemmingsplan “Oud Ootmarsum, 
Goudkampsweg 7 en 9” (gemeente Dinkelland)  en het bestemmingsplan “Hezingen, Goudkampsweg 4 en 
ongenummerd” (gemeente Tubbergen).  

1.2 Ligging van het plangebied 

Het perceel Goudkampsweg 7-9 te Oud-Ootmarsum is gelegen in het buitengebied, op de gemeentegrens van 
Tubbergen en Dinkelland, circa 2,5 kilometer ten noordoosten van Ootmarsum. De ligging van het plangebied 
is weergegeven op afbeelding 1.1. 

 

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied  (Bron: Arcgis) 
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1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan “Oud Ootmarsum, Goudkampweg 7 en 9” bestaat uit de volgende stukken:  

 verbeelding (IMRO-idn: NL.IMRO.1174.1310000-vg01) en een renvooi;  

 regels (met bijbehorende bijlagen).  

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

1.4 Huidige planologische regiem 

1.4.1 Algemeen 

De locatie is gelegen binnen de begrenzing van twee bestemmingsplannen, te weten bestemmingsplan 
“Buitengebied 2010” van de gemeente Dinkelland en het bestemmingsplan “Buitengebied 2006” van de 
gemeente Tubbergen.  

1.4.2 Bestemmingsplan “Buitengebied 2006” (Tubbergen) 

In het bestemmingsplan “Buitengebied 2006” is het plangebied bestemd tot ‘Agrarische bedrijfsdoeleinden’ 
met een nadere aanduiding ‘bestaand erf’. Een klein perceel aan de overzijde van de Goudkampsweg behoort 
ook tot het bestemmingsvlak en is middels een aanduiding ‘relatie’ met elkaar verbonden. In afbeelding 1.2 is 
een uitsnede van de verbeelding behorend bij dit geldende bestemmingsplan opgenomen. 

 

Afbeelding 1.2:  Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied 2006” (Bron: Gemeente Tubbergen) 
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1.4.3 Bestemmingsplan “Buitengebied 2010” (Dinkelland) 

In het bestemmingsplan “Buitengebied 2010” is het plangebied bestemd tot ‘Agrarisch – 1’, waarbij het 
perceel voorzien is van een bouwvlak en de aanduidingen ‘specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel 
grondgebonden agrarisch bedrijf’ en ‘specifieke vorm van wonen – tweede bedrijfswoning’. Tevens zijn de 
gronden deels voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde – Ecologie’. De bestemmingsregelingen zijn 
voornamelijk gericht op het agrarische gebruik en de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een 
grondgebonden karakter.  In afbeelding 1.3 is een uitsnede van de verbeelding behorend bij dit geldende 
bestemmingsplan opgenomen. 

 

Afbeelding 1.3: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied 2010” (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Om de planologische situatie in overeenstemming te brengen met het toekomstige gebruik, is het gewenst de 
agrarische bedrijfsbestemming te wijzigen naar een reguliere woonbestemming. Op het grondgebied van de 
gemeente Dinkelland zijn nu nog twee bedrijfswoningen toegestaan. Het is gewenst het bestemmingsplan 
dusdanig aan te passen dat ter plaatse één woning wordt toegestaan. Op het grondgebied van de gemeente 
Tubbergen is nu geen woning toegestaan. Ook hier is het gewenst het bestemmingsplan dusdanig aan te 
passen dat ter plaatse één woning wordt toegestaan. Om het gewenste plan te kunnen realiseren is het 
noodzakelijk de geldende bestemmingsplannen te herzien.  

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie in en rondom het plangebied.  

Hoofdstuk 3 bevat de planbeschrijving.  

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

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

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.  

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

Hoofdstuk 9 gaat in op de inspraak en het vooroverleg.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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HOOFDSTUK 2  BESCHRIJVING LANDSCHAP EN PLANGEBIED 

2.1 Landschapskarakteristiek 
Het plangebied is gelegen in het 'oude hoevenlandschap', op de overgang naar het 'jonge heide- en 
broekontginningslandschap'. Ten zuidwesten van het plangebied is het maten- en flierenlandschap duidelijk 
herkenbaar in het landschapspatroon aanwezig. De voormalige natte en droge (woeste) heidegronden ten 
noordwesten van het plangebied zijn op de historische kaart van 1900 nog duidelijk herkenbaar (gebied 
Goudkamp). Deze gronden waren oorspronkelijk functioneel verbonden met het essen- en oude 
hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal. In de stal bemeste 
plaggen dienden als structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Na de uitvinding 
van kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur gebracht 
(ontginning). Tussen de ontgonnen gronden werden ontginningswegen aanlegd. De lineaire structuren zijn als 
gevolg van deze ontginningen nog steeds duidelijk aanwezig in het landschapsbeeld.  
 
De directe omgeving van het plangebied is te typeren als het oude hoevenlandschap. Dit is een landschap met 
verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen ‘bezet’ waren en een volgende 
generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. De eerste nederzettingen, die bestonden uit groepjes 
kleine boerderijen, lagen op de overgangen van hoog naar laag, op of langs kleine ruggen en rond de koppen in 
het dekzandgebied. Om het akkerland tegen het vee te beschermen werd elke kamp omgeven door hagen of 
houtwallen. Deze beplantingen bepalen nog grotendeels het karakter van het gebied. De houtwallen, singels, 
bosjes, boomgroepen, weg- en erfbeplantingen maken het landschap aantrekkelijk. De verkaveling die mede 
gevormd is door de loop van de beken, de hoogteverschillen en de tracering van de wegen is de afgelopen 
eeuw weinig veranderd. De kavels zijn klein en onregelmatig van vorm. Afbeelding 2.1 geeft een goede 
weergave van de ontwikkelingen die het landschap vanaf medio 19

e
 eeuw heeft doorgemaakt. Erve Dijkhuis, 

voorheen erve Dijkboer, is op de historische kaarten op afbeelding 2.1 duidelijk herkenbaar in het landschap. 
Door de ligging op hogere gronden (aan de rand van een dekzandrug), de nabijheid van heidegronden en 
water in de vorm van de beekloop Hollandergraven, was de locatie van erve Dijkhuis een aantrekkelijke 
vestigingsplaats. 

 

Afbeelding 2.1: Historische ontwikkeling landschap rondom ‘erve Dijkhuis’ (Bron: www.watwaswaar.nl & provincie Overijssel)  

2.2 Het plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Goudkampsweg op de gemeentegrens van Dinkelland en Tubbergen. De 
beekloop Hollandergraven en de beekloop van de Dinkel vormen belangrijke structuurdragers ten oosten van 
het plangebied. Ook wordt de ruimtelijke structuur in de omgeving voor een belangrijk deel gevormd door 
karakteristieke houtwallen en landschapselementen. Deze houtwallen, singels, bosjes, boomgroepen, weg- en 
erfbeplantingen maken het landschap waardevol en aantrekkelijk. 

http://www.watwaswaar.nl/


 Bestemmingsplan “Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 7 en 9” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

9 

De functionele structuur van de omgeving bestaat uit diverse (intensieve) veehouderijen, agrarische 
cultuurgronden, enkele woonpercelen (veelal voormalige agrarische erven) en het natuurgebied 'Ottershagen' 
ten zuidoosten van het plangebied. 

Het plangebied wordt, behoudens het perceeltje met schuur aan de westzijde van de Goudkampsweg, globaal 
begrensd door de Goudkampsweg aan de westzijde en agrarische cultuurgronden aan de overige zijden. 
Binnen de begrenzing van het plangebied zijn diverse voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, erfverharding 
en enkele waardevolle eiken aanwezig. Luchtfoto’s van het plangebied worden weergegeven in afbeelding 2.2. 
Op afbeelding 2.3 zijn foto’s van de huidige bebouwing weergegeven. De nummers op afbeelding 2.2. 
corresponderen met de nummers in afbeelding 2.3.  

 

Afbeelding 2.2: Luchtfoto plangebied (Bron: Provincie Overijssel)  

 

Afbeelding 2.3: Bebouwing op het erf (Bron: Erfinrichting.nl en Natuurbank Overijssel)  
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HOOFDSTUK 3  GEWENSTE SITUATIE 

 

3.1 Inleiding 

Voorliggend bestemmingpslan voorziet in de planogische kaders teneinde de gewenste erftransformatie te 
realiseren. Belangrijke voorwaarde is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De ruimtelijke kwaliteit wordt 
in voorliggend geval verbeterd door:  

 het slopen van landschapontsierende bebouwing uit het landschapsbeeld; 

 het renoveren / opknappen van behoudenswaardige bebouwing, passend in het toekomstige 
erfensemble;  

 het landschappelijk inpassen van het nieuwe erfensemble conform de gebiedskenmerken.  

Aan de hand van een ruimtelijk kwaliteitsplan wordt deze erftransformatie op een zorgvuldige wijze ingepast 
in het landschap. De ontwikkeling wordt aan de hand van de thema’s ‘sloop’, ‘nieuw erfensemble’ en 
‘landschappelijke inpassing’ hierna nader beschreven. Tot slot wordt ingegaan op de aspecten ‘verkeer en 
parkeren’.  

3.2 Ontwikkeling 

3.2.1 Sloop 

De voormalige bedrijfsgebouwen hebben geen agrarische vervolgfunctie. Hierdoor zal niet langer geïnvesteerd 
worden in het onderhoud van de gebouwen, waardoor de staat van onderhoud op termijn zal verslechteren. 
Derhalve is het gewenst dat de voormalige agrarische bedrijfswoning en een tweetal voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen, waaronder een stal, worden gesloopt.  De te slopen stal heeft een oppervlakte van circa 
570 m

2
. De te slopen gebouwen zijn hieronder weergegeven.  

 

Afbeelding 3.1: te slopen bebouwing op het erf (Bron: BJZ.nu)  
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De voormalige agrarische bedrijfswoning wordt herbouwd op de locatie van de voormalige stal. Dit wordt 
hierna nader beschreven.  

3.2.2 Nieuwe erfensemble 

Het is van belang dat zorg wordt besteed aan de inpassing van nieuwe gebouwen op een erf. Het plaatsen van 
een nieuw hoofdgebouw op het voorerf verdient de voorkeur opdat de onderlinge afstanden tussen de 
gebouwen niet te groot worden. De nieuwe woning zal een eenvoudige rechthoekige hoofdvorm krijgen met 
een goede kapopbouw. Een sobere gevelaankleding en zorgvuldig gekozen materialen en kleuren dienen 
ervoor te zorgen dat het nieuwe gebouw niet dominant wordt in het beeld. Er dient tevens aandacht te 
worden geschonken aan de landschappelijke inpassing, de erfbeplanting en de erfinrichting. Dit wordt nader 
toegelicht in paragraaf 3.2.3. De schuren aan de overzijde van de Goudkampsweg worden gebruikt ten 
behoeve van hobbymatig agrarisch gebruik. De nieuwe bijgebouwen worden gebruikt ten behoeve van stalling 
en opslag.  

De opsplitsing mag in ruimtelijke zin ook gaan worden ervaren. Twee individuele erven zouden ook visueel 
mogen worden gescheiden middels een houtopstand, hetgeen tevens de privacy van beide bewoners ten 
goede zal komen. In het verlengde van bestaande landschappelijke, structuurbepalende elementen én 
aanwezige erfbeplanting kan een cultuurhistorisch verantwoorde scheiding worden voorzien.  

 

Afbeelding 3.2: Inrichting na erftransformatie (Bron: Erfinrichting.nl)  

3.2.3 Landschappelijke inpassing  

Belangrijk uitgangspunt voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling is verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. De investeringen in het landschap zorgen ervoor dat het plangebied nog beter opgaat in 
het oude hoevenlandschap. De erfinrichting voorziet in een kwalitatieve opdeling van het kavel. Middels het 
visueel doortrekken van de bomenrij (in de vorm van een houtsingel) ten noordoosten van de weg over het erf 
kan worden voorzien in de gewenste scheiding. De houtwal eindigt nabij de bestaande grotere boomgroep (als 
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ware het een brinkbeplanting) op het erf. De nieuwe kadastrale grens loopt door deze houtsingel heen, beide 
eigenaren hebben de zorg voor onderhoud en kwaliteit. Een en ander beantwoordt het historisch perspectief: 
erfbosjes en houtopstanden kwamen veelvuldig voor op en aan de randen van de erven. Op het zuidelijke erf 
kan de kleinschaligheid van het landschap en de karakteristiek van de eenmanses worden versterkt door een 
aantal solitaire, streekeigen bomen te voorzien (linde en noot). Een extra boom tussen de bestaande woning 
en de nieuwe garage verzorgt de ruimtelijke eenheid. Het noordelijke erf kent een iets meer grootschalige 
opzet. Hierdoor is er ruimte voor een aantal extra erfbosjes/singels met boomvormers. Voor een specifieke 
weergave van de nieuwe beplantingssoorten wordt verwezen naar bijlage 1.  

3.4 Verkeer en parkeren 

3.4.1 Verkeer 

De erfinrichting aan de Goudkampsweg voorziet in een kwalitatieve opdeling van het kavel. Als gevolg van de 
verplaatsing van een woning in noordoostelijke richting dient een bestaande in- en uitrit enigszins verlegd te 
worden. Ter plaatse wordt een overzichtelijke in- en uitrit gerealiseerd, zodat geen verkeersonveilige situaties 
ontstaan. De in- en uitrit aan de zuidwestzijde van het plangebied blijft behouden ter ontsluiting van de 
bestaande woning. Vergeleken met het voorheen hier aanwezige agrarische bedrijf is sprake van een forse 
afname van het aantal verkeerbewegingen. Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat er vanuit 
verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkelingen.  

3.4.2 Parkeren  

Het parkeren vindt plaats op het eigen erf. Gezien de grootte en ruime opzet van het erf is hier meer dan 
voldoende ruimte voor. 
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

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

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

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

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

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;  

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.  

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

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

 Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) 
die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en 
Schiphol;  

 Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken 
(Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de 
IJsselvechtdelta (deelprogramma’s zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met 
bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;  

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals 
de Veluwe);  

 Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het 
aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.  

4.1.2 Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid 

Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het initiatief raakt geen 
rijksbelangen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het initiatief doet geen afbreuk 
aan de instandhoudingdoelstellingen van het Nationaal Landschap. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen 
sprake is van strijd met het rijksbeleid.  
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4.2 Provinciaal beleid 

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

4.2.1 Uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel  

De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van 
Overijssel. In 2009 is de Omgevingsvisie en -verordening 2009 vastgesteld. Naar aanleiding van monitoring en 
evaluaties is de Omgevingsvisie en -verordening op onderdelen geactualiseerd. De Actualisatie Omgevingsvisie 
en -verordening is op 3 juli 2013 vastgesteld door Provinciale Staten en is op 1 september 2013 in werking 
getreden. 

De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een 
verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. Enkele belangrijke 
beleidskeuzes waarmee de provincie haar ambities wil realiseren zijn:  

 door meer aandacht voor herstructurering wordt ingezet op een breed spectrum aan woon-, werk- en 
mixmilieu’s; dorpen en steden worden gestimuleerd hun eigen kleur te ontwikkelen;  

 investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en 
doorstroming centraal staan;  

 zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik bij bebouwing door hantering van de zogenaamde ‘SER-ladder’; 
deze methode gaat ervan uit dat eerst het gebruik van de ruimte wordt geoptimaliseerd, dan de 
mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik wordt onderzocht en dan pas de mogelijkheid om het 
ruimtegebruik uit te breiden, wordt bekeken; hierbij is afstemming tussen gemeenten over 
woningbouwprogramma’s en bedrijfslocaties noodzakelijk;  

 ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor duurzaamheid.  

4.2.2 Omgevingsverordening Overijssel 

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

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de 
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt 
ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de 
Omgevingsvisie juridisch geborgd is. 

4.2.3 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel  

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving.  

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten:  

1.  generieke beleidskeuzes;  
2. ontwikkelingsperspectieven;  
3. gebiedskenmerken.  

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.  
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4.2.3.1  Generieke beleidskeuzes  

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt 
in deze fase de zgn. ‘SER-ladder’ gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande 
bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden.  

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor 
externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en 
archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van 
Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De 
generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.  

4.2.3.2  Ontwikkelingsperspectieven  

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie 
is een spectrum van zes ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met 
dit spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en 
kwaliteitsambities.  

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

4.2.3.3  Gebiedskenmerken  

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is de vraag ‘hoe’ een ontwikkeling invulling krijgt.  

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

Afbeelding 4.1. geeft dit schematisch weer. 

 
Afbeelding 4.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 
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4.2.4 Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel  

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

4.2.4.1  Generieke beleidskeuzes 

In het voorliggende geval is sprake van een erftransformatie, waarbij artikel 2.1.4 van de 
Omgevingsverordening Overijssel van toepassing is. Voor sociaal-economische ontwikkelingen in het kader van 
de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt immers ruimte geboden indien deze ontwikkeling vanuit zuinig 
en zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is.  

Artikel 2.1.4  Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik  

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in andere dan stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag 
door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:  

 dat (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid niet mogelijk is;  

 dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut.  

Toetsing van het initiatief aan de generieke beleidskeuze ‘Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik’  

In voorliggend geval vinden er geen fysieke ontwikkelingen plaats die extra ruimtebeslag op de groene 
omgeving met zich mee brengen. Er is sprake van  een erftransformatie binnen de grenzen van het voormalige 
agrarische bouwvlak, waardoor van extra ruimtebeslag op de groene omgeving geen sprake is. Er blijft in de 
toekomst sprake van een compact erfensemble. Tevens is er sprake van een afname van het 
bebouwingsoppervlak en oppervlakte aan verharding. Het voornemen wordt in overeenstemming geacht met 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 

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

4.2.4.2  Ontwikkelingsperspectieven  

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief “Buitengebied accent gebruiksruimte - 
Mixlandschap”. In afbeelding 4.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie 
opgenomen.  

 

Afbeelding 4.2:  Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 
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“Buitengebied - accent veelzijdige gebruiksruimte - Mixlandschap” 

Gebieden, aangewezen als ‘Buitengebied - accent veelzijdige gebruiksruimte/mixlandschap’ zijn bedoeld voor 
gespecialiseerde landbouw, mengvormen van landbouw- recreatie-zorg, landbouw- natuur en landbouw- 
water, bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus, die de karakteristieke gevarieerde opbouw van het 
cultuurlandschappen in deze gebieden versterken. 

Toetsing van het initiatief aan de ‘Ontwikkelingsperspectieven’  

Met de gewenste erftransformatie vindt een forse impuls in de ruimtelijke kwaliteit plaats. Binnen gebieden 
aangemerkt als ‘mixlandschap’ wordt onder andere ingezet op een mix van functies en een versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit. Binnen dit ontwikkelingsperspectief is ‘wonen’ een veel voorkomende functie. Het aantal 
woningen neemt als gevolg van de ontwikkeling niet toe. De nieuwe aanplant en investeringen in het 
landschap leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied en het behoud / herstel van het 
karakteristieke beeld van het Twentse erf. Door de sloop van de ontsierende bebouwing en de toevoeging van 
voor het gebied kenmerkende landschapselementen wordt een aanzienlijke impuls gegeven aan de groene 
omgeving. Geconcludeerd wordt dat het voornemen in overeenstemming goed aansluit op het ter plekke 
geldende ontwikkelingsperspectief. 

4.2.4.3 Gebiedskenmerken  

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

1.  De “Natuurlijke laag“ 

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis 
voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de 
natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend 
worden. Ook in steden en dorpen bij voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en 
dorp.  

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de “Natuurlijke laag” aangeduid met het gebiedstype 
“Dekzandvlakte en ruggen”. In afbeelding 4.3 is dat aangegeven.  

 
Afbeelding 4.3: Natuurlijke laag: “Dekzandvlakte en ruggen”(Bron: Provincie Overijssel)  
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“Dekzandvlakte en ruggen” 

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in 
grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief 
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/ nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar 
verwijdert. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel 
meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem, door 
beplanting met ‘natuurlijke’ soorten en door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in 
gebiedsontwerpen. 

Toetsing van het initiatief aan de ‘Natuurlijke laag’ 

In het gebied zijn de kenmerken van het oorspronkelijke landschap nauwelijks meer waarneembaar. Dit komt 
hoofdzakelijk doordat het gebied in cultuur is gebracht ten behoeve van de landbouw. In de volgende 
subparagraaf wordt nader ingegaan op het agrarisch cultuurlandschap. Wel wordt opgemerkt dat de 
landschappelijke inpassingen worden verricht met gebruikmaking van streekeigen soorten. Hier wordt 
geconcludeerd dat de ‘Natuurlijke laag’ geen belemmering vormt voor de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkeling. 

2. De ‘Laag van het agrarische cultuurlandschap’ 

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke omstandigheden 
en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn we ze in de 
loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid, contrast en 
afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren 
van de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie 
hiervan. 

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” aangeduid met de 
gebiedstypen “Jonge heide- en broekontginningslandschap” en “Oude hoevenlandschap”. In afbeelding 4.4. 
wordt dit weergegeven. 

 

Afbeelding 4.4: Laag van het agrarisch cultuurlandschap: “Jonge heide- en broekontginningslandschap” en “Oude hoevenlandschap”(Bron: 
Provincie Overijssel) 
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“Jonge heide- en broekontginningslandschap” 

Kenmerkend voor het jonge heide- en broekontginningslandschap waren oorspronkelijk de grote oppervlakte 
aan – voormalige – natte en droge heidegronden. Deze waren functioneel verbonden met het essen- en oude 
hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal; in de stal bemeste 
plaggen dienden als structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Ten opzichte van 
omliggend essen- en hoevenlandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote open ruimtes, deels 
omzoomd door boscomplex. Erven liggen als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen met lange 
rechtstanden. Vaak zijn het ‘inbreidings’landschappen met rommelige driehoekstructuren als resultaat. Als 
ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische ontginningslandschappen, dan dragen deze bij aan behoud en 
versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met 
erven en de kenmerkende ruimtematen. 

“Oude hoevenlandschap” 

Het Oude Hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de 
complexen met de grote essen ‘bezet’ waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte 
zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap 
dat de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en 
jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond. Het 
landschap is contrastrijk met veel variatie op de korte afstand. Als ontwikkelingen plaats vinden in het oude 
hoevenlandschap, dan dragen deze bij aan behoud en accentuering van de dragende structuren 
(groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en de karakteristieke 
verschillen tussen de landschapselementen. 

 
Toetsing van het initiatief aan de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” 

Met de erftransformatie vindt een aanzienlijke versterking van de ruimtelijke kwaliteit plaats. Bij het opstellen 
van het inrichtingsplan (zie Hoofdstuk 3) zijn onder andere de gebiedskenmerken van de ‘Laag van het 
agrarisch cultuurlandschap’ als belangrijk uitgangspunt genomen. Met deze investeringen wordt bijgedragen 
aan behoud en accentuering van de dragende structuren (groenstructuur en routes) van het cultuurlandschap. 
Tevens is gekeken naar behoud van een cultuurhistorisch waardevol erfensemble. Geconcludeerd wordt dat 
de ontwikkeling in overeenstemming is met de gebiedskenmerken van de ‘Laag van het agrarisch 
cultuurlandschap’. 

3. De ’Stedelijke laag’ 

Het plangebied heeft op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Stedelijke laag’ geen bijzondere eigenschappen. Het 
gebiedskenmerk kan buiten beschouwing worden gelaten.  

4. De ‘Lust- en leisurelaag’ 

Met de natuurlijke laag, de laag van het agrarische cultuurlandschap en de stedelijke laag is het spectrum van 
de ruimtelijke kwaliteit nog niet compleet. De lust & leisurelaag is het domein van de belevenis, de betekenis 
en identiteit. Het voegt kenmerken toe als landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook 
vooral de kwaliteit van de andere drie lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. Het 
belevenisaspect wordt een steeds belangrijke pijler onder het ruimtelijk kwaliteitsbeleid.  

De ambitie is gericht op sterke ruimtelijke identiteiten als motor voor gebiedsontwikkeling. Het gaat er om 
beleving, betekenis en kwaliteit van de omgeving te versterken en de beleefbaarheid en toegankelijkheid van 
het landschap te vergroten.  

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Lust- en leisurelaag’  aangeduid met de aanduiding 
‘donkerte’ In afbeelding 4.5 is dat weergegeven. 
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Afbeelding  4.5: De ‘Lust- en leisurelaag’: “Donkerte” (Bron: Provincie Overijssel) 

 
“Donkerte” 

Lichte gebieden geven een beeld van economische dynamiek; zoals de steden en dorpen, de snelwegen, de 
kassengebieden, attractieparken en grote bedrijventerreinen. De donkere gebieden geven daarentegen een 
indicatie van het rustige buitengebied van Overijssel. Het zijn relatief luwe en dunbevolkte gebieden met een 
lage gebruiksdruk. De ambitie is gericht op het koesteren van donkerte als kwaliteit. Het streven is gericht op 
het handhaven van de donkerte en, waar mogelijk, de gebieden bij ontwikkelingen nog donkerder te maken.  

De richting van de sturing is gericht op het minimaal toelaten van kunstlicht. Het vereist het selectief inzetten 
en ‘richten’ van kunstlicht en het vermijden van onnodig kunstlicht bij ontwikkelingen. De kansen hiervoor 
doen zich met name voor bij ontwikkelingen die een grote invloed hebben op het aspect donkerte, zoals 
grotere woon- en werklocaties en wegen. Ook de projectering van passages van auto(snel)wegen en regionale 
wegen speelt daarbij een grote rol vanwege het feit dat op- en afritten veelal leiden tot stedelijke 
ontwikkelingen.  

Toetsing van het initiatief aan de “Lust- en leisurelaag”  

Met het verdwijnen van de agrarische functie en het feit dat het aantal woningen niet toeneemt, kan gesteld 
worden dat van een toename van kunstlicht geen sprake is. Door het geheel op een adequate wijze 
landschappelijk in te passen wordt de lichtuitstraling op de omgeving juist beperkt. Geconcludeerd wordt dat 
de ‘Lust- en leisurelaag’ zich niet verzet tegen het voornemen.  

4.2.5  Reconstructieplan Salland-Twente  

Op 1 april 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking getreden. Hoofddoel van de wet is het 
bevorderen van een goede ruimtelijke structuur van het concentratiegebied. In het bijzonder met betrekking 
tot landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie en toerisme, water, milieu en infrastructuur, alsmede ter 
verbetering van een goed woon-, werk- en leefklimaat en van de economische structuur.  

Via het Reconstructieplan is het reconstructiegebied ingedeeld in drie zones: het 
landbouwontwikkelingsgebied, het verwevingsgebied en het extensiveringsgebied. Het plangebied is gelegen 
in het verwevingsgebied (afbeelding 4.6). 
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Afbeelding  4.6:  Uitsnede plankaart reconstructieplan “Verwevingsgebied” (Bron: Provincie Overijssel) 

De hoofdlijn in het verwevingsgebied is het ruimte bieden en handhaven van meerdere functie (wonen, 
recreatie, economie, natuur, landschap etc.) naast elkaar en in combinatie met elkaar. De 
beleidsuitgangspunten ten aanzien van verwevingsgebieden verzetten zich niet tegen de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling. Dat de nieuwe bestemming van het plangebied geen belemmeringen 
oplevert ten aanzien van omliggende agrarische bedrijvigheid zal worden aangetoond in het volgende 
hoofdstuk.  

4.2.6 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd wordt dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten gebruik in overeenstemming is 
met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal 
ruimtelijk beleid. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de gebiedszonering, zoals opgenomen in het 
Reconstructieplan Salland-Twente, zich tevens niet verzet tegen de beoogde ontwikkeling. 

4.3 Gemeentelijk beleid  

Onderhavig plangebied is gelegen in zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. Medewerking aan het 
initiatief is gebaseerd op een integrale beleidsafweging, waarbij de ontwikkeling aan zowel het beleid van de 
gemeente Tubbergen als Dinkelland is getoetst. Hieronder worden de meest relevante beleidsstukken van 
beide gemeentes ten aanzien van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling behandeld. 

4.3.1 Structuurvisie Dinkelland  

4.3.1.1 Inleiding 

De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente 
Dinkelland. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de 
gemeente Dinkelland in de regio Twente aan. 
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4.3.1.2 Hoofdambitie 

Hoofdambitie van Structuurvisie is:  

“Dinkelland staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van een unieke combinatie van levende en sociaal 
coherente gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde en weerbare economie”. 

Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt: 

1. de gemeente zet in op 10 vitale woonkernen, met een concentratie van de meest kostbare 
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo; 

2. het versterken van het economisch profiel door het realiseren van compenserende werkgelegenheid 
in de agrarische sector en het bevorderen van de economische betekenis van de toeristisch-
recreatieve sector; 

3. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied; 
4. het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme; 
5. het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. 

4.3.1.3 Buitengebied 

Dinkelland is een agrarisch-toeristische gemeente met tien kernen die veelal een eigen karakter hebben. 
Kenmerkend voor de gemeente Dinkelland is het unieke landschap dat is aan te merken als een kleinschalig 
samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen. De gemeente heeft een 
gezonde economie die ten dele drijft op de agrarische en toeristische sector maar waarin ook zeker andere 
bedrijvigheid, die zowel in de kernen als het buitengebied is gevestigd, een belangrijke rol speelt. Dinkelland 
staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van deze unieke combinatie van levende en sociaal coherente 
gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde weerbare economie. Voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied betekent dit dat Dinkelland staat voor: 

 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. 

Het buitengebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Onderhavig plangebied valt binnen ‘Deelgebied 
Oost’. Voor dit deelgebied zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:  

 Verweving natuur en landschap. Ruimte voor de agrariër;  

 Ontwikkeling ecologische verbindingzone; 

 Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure 'Bergvennen & Brecklen- kampse Veld' (146 hectare) en 
Dinkelland; 

 Ontwikkeling groene bufferzone grensgebied Duitsland;  

 Doorontwikkeling grensovergang Duitsland. Het beleid is gericht op het toestaan van functies die niet 
concurrerend zijn met de kernen Denekamp en Noord-Deurningen;  

 Ruimte voor kassencomplexen. 

4.3.1.4 Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Dinkelland 

De Structuurvisie gaat niet specifiek in op dergelijke (kleinschalige) ontwikkelingen. Voor de ruimtelijke 
inpassing van dergelijke ontwikkelingen is de provinciale Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving ontwikkeld als 
nieuw kwaliteitsinstrument voor ontwikkelingen in het buitengebied. Hiermee is meer maatwerk mogelijk dan 
voorheen. In het hoofdstuk ‘Provinciaal beleid’ vindt een toetsing plaats aan de ‘Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving’. Verwezen wordt naar deze paragraaf. 
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4.3.2 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)  

4.3.2.1   Algemeen 

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit 2008 geeft een gewenst landschappelijk streefbeeld voor Noord 
Oost Twente en de gemeente Twenterand voor de komende 10 jaar. Daarnaast biedt het LOP handvatten voor 
het bijsturen en de inpassen van toekomstige ontwikkelingen in het landschap. Het LOP wordt gebruikt om te 
beoordelen of nieuwe ontwikkelingen landschappelijke aanvaardbaar zijn en hoe deze goed landschappelijk 
worden ingepast. Ontwikkelingen die niet binnen de streefbeelden van het LOP passen maar wel een 
meerwaarde vormen voor een gemeente, kan medewerking worden verleend door gemotiveerd af te wijken 
van het LOP. Het plangebied is deels gelegen binnen het gebied ‘Dinkeldal’ op basis van de gemeentelijke 
uitwerking voor de gemeente Dinkelland. In afbeelding 4.7 is dat weergegeven. Op basis van de gemeentelijke 
uitwerking voor de gemeente Tubbergen is het plangebied gelegen binnen het gebied ‘Ootmarsumse 
stuwwal’. In afbeelding 4.8 is dat aangegeven.  

 

Afbeelding 4.7: Uitsnede kaart Landschapsontwikkelingsplan gemeentelijke uitwerking Dinkelland (Bron: LOP NOTT) 
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Afbeelding 4.8: Uitsnede kaart Landschapsontwikkelingsplan gemeentelijke uitwerking Tubbergen (Bron: LOP NOTT) 

4.3.2.2 Deelgebied ‘Dinkeldal’ (gemeente Dinkelland)  

Naar herstel van de Dinkeldalsysteem gaat vanuit het beleid al veel aandacht uit. Het LOP ondersteunt deze 
ontwikkeling. De boven- en middenloop van de Dinkel krijgen de ruimte voor natuurlijke dynamiek en 
meandering, binnen de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De benedenloop vormt een nat 
open inundatie- en retentiegebied waar het water wordt geborgen. De habitatgebieden Agelerbroek en 
Voltherbroek vormen aaneengesloten natuurgebieden. 

De aandacht in het LOP gaat vooral uit naar behoud en herstel van de historisch landschappelijke waarden van 
het oude cultuurlandschap langs de randen van het Dinkeldal en rond Tilligte. Het betreffen waarden zoals het 
kleinschalige reliëf (geïsoleerde koppen) en de verspreid liggende éénmansessen (kampen) met hun oude 
bebouwingen (essen en hoevezwermen) en de vele landschapselementen. Kleinschalige afwisseling in het 
(agrarisch) grondgebruik tussen de hogere koppen en de lagere delen dient hier te worden gestimuleerd. 

4.3.2.3 Deelgebied ‘Ootmarsumse stuwwal’ (gemeente Tubbergen)  

Het oostelijk deel van de gemeente is gelegen op de Ootmarsumse stuwwal. De Ootmarsumse stuwwal is 
minder hellend en meer doorlatend dan de Oldenzaalse stuwwal. Hierdoor wordt deze stuwwal veelal 
gekenmerkt door een oud agrarisch cultuurlandschap bestaande uit grote escomplexen, die worden 
doorsneden door diepe beekdalen. Dit oud cultuurlandschap heeft naast historisch landschappelijke waarden 
tevens een hoge belevingswaarde en daartoe een grote toeristisch- recreatieve waarde (Ootmarsum en 
omgeving). Behoud en herstel van dit oude cultuurlandschap heeft dan ook prioriteit, zoals de grote open 
escomplexen (kransessen), de compositie van landschapselementen en de verspreide oude erven langs de 
randen van deze essen. 

Op de stuwwal liggen waardevolle natuurgebieden zoals het Springendal en het dal van de Mosbeek. Het 
systeem van de Mosbeek en de Hollandergraven vormen het waterparelgebied. Herstel van de bronnen en het 
vermogen om water te kunnen vasthouden heeft hier hoge prioriteit. De aaneengesloten diversiteit van 
natuur en landgoederen kan worden versterkt door de verwevenheid van landbouw, natuur en landgoederen, 
aansluitend bij de schaal en het karakter van het landschap, te versterken. Ook andere ontwikkelingen zijn, 
onder genoemde voorwaarden, welkom. 
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Op de overgang van de stuwwal naar het Dinkeldal ligt een open agrarisch productielandschap. Hier wordt de 
ruimte gegeven aan ontwikkeling van grondgebonden landbouw. Behoud van de openheid is belangrijk, zodat 
dit landschap een open overgangszone vormt tussen de dichtere randen van het oud cultuurlandschap en het 
halfopen beekdal van de Dinkel. 

4.3.2.3 Toetsing van het initiatief aan het “Landschapsontwikkelingsplan (LOP)” 

De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling wordt op een zorgvuldige manier in het landschap ingepast. 
Voor alle investeringen in de ruimtelijke kwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hier wordt geconcludeerd 
dat de ontwikkeling een aanzienlijke kwaliteitsimpuls levert aan de groene omgeving en in overeenstemming is 
met de uitgangspunten van het Landschapsontwikkelingsplan. 

4.3.3  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid  

Geconcludeerd wordt dat het voornemen in overeenstemming is met de gemeentelijke beleidsuitgangspunten 
zoals verwoord in de in deze paragraaf behandelde beleidsdocumenten. 
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

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

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 
milieuzonering, geur, ecologie en archeologie & cultuurhistorie. 

5.1 Geluid  

5.1.1 Algemeen  

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

5.1.2 Onderzoeksresultaten geluid 

5.1.2.1 Railverkeerslawaai 

In voorliggend geval is het aspect railverkeerslawaai niet van belang aangezien er geen spoorweg in de 
omgeving aanwezig is.  

5.1.2.2 Industrielawaai 

Wat betreft het aspect industrielawaai wordt opgemerkt dat in de directe omgeving geen bedrijvigheid 
aanwezig is die de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling belemmert. In paragraaf 5.5 wordt nader 
ingegaan op het aspect milieuzonering waarbij onder meer het aspect geluid aan bod komt.  

5.1.2.3 Wegverkeerslawaai  

De te verplaatsen woning ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de geluidszone van de Goudkampsweg. De 
voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning ten gevolge van een weg 
bedraagt 48 dB. Gezien het feit dat de Goudkampsweg een weg betreft met een zeer beperkte 
verkeersintensiteit en het gegeven dat de te verplaatsen woning op een afstand van circa 30 meter uit de 
wegas van de Goudkampsweg wordt gerealiseerd, zal de gevelbelasting minder dan 48 dB bedragen.  

5.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 
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5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, dient een bodemonderzoek te worden verricht. Kruse Milieu uit Geesteren heeft 
in het plangebied een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten en conclusies van dit onderzoek 
worden in de volgende paragraaf behandeld. Voor het volledige onderzoeksrapport wordt verwezen naar 
bijlage 2 bij deze toelichting. 

5.2.2 Onderzoeksresultaten  

In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een 
beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 van het in bijlage 2 
opgenomen verkennend bodemonderzoek. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen 
reden om een nader onderzoek uit te voeren. De ondergrond is niet verontreinigd. Op basis van het historisch 
vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn 
zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

5.2.3 Conclusie 

Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de 
aanvraag van de omgevingsvergunning, aangezien de vastgestelde (zeer) lichte verontreinigingen geen risico’s 
voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik 
(wonen met tuin). 

5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1 Algemeen 

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

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

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

 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);  

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate  

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

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

 woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;  
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 woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;  

 kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen  

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

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

5.3.2 Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit 

Het voornemen heeft een dergelijk kleinschalige omvang dat het is aan te merken als een project welke “niet 
in betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging. Daarbij komt dat het aantal woningen niet 
toeneemt. Het aantal verkeersbewegingen neemt zelfs af door de amovering van een agrarisch bedrijf.  

Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen 
geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in 
de toekomst niet te verwachten.  

De voorgenomen functie wordt niet aangemerkt als gevoelige bestemming in het kader van het Besluit 
gevoelige bestemmingen.  

5.3.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.  

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

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

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

 de Regeling externe veiligheid (Revi); 

 het Registratiebesluit externe veiligheid; 

 het Besluit risico’s Zware Ongevallen 1999 (Brzo 1999); 

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

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

5.4.2 Situatie in en bij het plangebied 

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

 

Afbeelding 5.1: Uitsnede Risicokaart Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied:  

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

 zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  

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

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

5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid. 
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5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

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

Hoewel de richtafstanden in ‘Bedrijven en milieuzonering’ indicatief zijn, worden deze afstanden wel als harde 
eis gezien door de Raad van State bij de beoordeling of bedrijven op een passende afstand van woningen 
worden gesitueerd. 

5.5.1.1 Gebiedstypen 

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; 'rustige 
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. 
Op basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige 
woonwijk’ vergelijkbaar omgevingstype.  

Het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ omschreven als 
een gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere 
functies voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.  

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied en is derhalve aan te merken met het omgevingstype ‘rustige 
woonwijk’. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m  

5.5.2  Onderzoeksresultaten  

5.5.2.1  Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG uitgave 
“Bedrijven en Milieuzonering” geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.  
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Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden naar de 
omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:  

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

5.5.2.2  Externe werking 

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

De functie ‘wonen’ wordt niet aangemerkt als een milieubelastende functie. Derhalve wordt het woon- en 
leefklimaat van omwonenden niet aangetast. De hobbymatige agrarische activiteiten zijn dusdanig kleinschalig 
van omvang dat deze in het kader van deze toetsing achterwege kunnen blijven.  

5.5.2.3  Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie binnen het plangebied hinder ondervindt van bestaande 
functies in de omgeving. In de nabije omgeving van het plangebied zijn voornamelijk agrarische bedrijven 
gelegen. Het betreffen hier zowel grondgebonden als niet-grondgebonden agrarische bedrijven. Opgemerkt 
wordt dat voor veehouderijen, op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', veelal de grootste 
richtafstand geldt voor het aspect geur. Bij agrarische bedrijven zijn echter niet de adviesafstanden maar de 
wettelijk aan te houden afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor vergunningsplichtige 
veebedrijven bepalend. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan. Indien het aspect geur buiten 
beschouwing wordt gelaten dan geldt een grootste richtafstand van 50 meter (in geval van intensieve 
veehouderij) en 30 meter (in geval van het fokken en houden van rundvee en overige graasdieren) voor het 
aspect geluid. De werkelijke afstand (gemeten van de rand van het agrarisch bouwvlak tot een het 
bestemmingsvlak ‘Wonen’) en aan te houden richtafstanden tot verschillende (agrarische) bedrijven in een 
straal van 250 meter rondom het plangebied wordt in de volgende tabel weergegeven.    

Adres Omschrijving op 
basis van Bedrijven 
en milieuzonering 

Cat. Afstanden in meters 

 

   Geur Stof Geluid Gevaar Grootste 
afstand  

Werkelijke 
afstand 

Goudkamps
weg  6 

Fokken en houden van 
varkens 

4.1 200 30 50 0 200 (geur) 90 m  

Goudkamps
weg 11 

Fokken en houden van 
pluimvee  (opfokkippen 
en mestkuikens)  

4.1 200 30 50 0 200 (geur) 100 m  

Goudkamps
weg 13 

Fokken en houden van 
overige graasdieren 
(paardenhouderij) 

3.1 50 30 30 0 50 (geur) 200 m  

Indien het aspect geur buiten beschouwing wordt gelaten, wordt in alle gevallen ruimschoots voldaan aan de 
aan de aan te houden richtafstanden. Omliggend bedrijvigheid wordt niet gehinderd als gevolg van de 
gewenste ontwikkeling.  

5.5.3 Conclusie 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmeringen voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.  
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5.6  Geur  

5.6.1  Algemeen 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader vergunningverlening, als het gaat om 
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader 
met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, 
wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor 
de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden 
aangehouden.  

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden 
aangehouden te worden:  

 ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en  

 ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.  

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, binnen een 
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3 
odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom 
mag deze niet meer bedragen dan 14 odour units per kubieke meter lucht.  

5.6.2  Onderzoeksresultaten  

In artikel 3, lid 2 van de Wgv is bepaald dat de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat 
onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te 
maken van een andere veehouderij 50 meter bedraagt indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde 
kom is gelegen. De afstand tot de meest nabijgelegen veehouderijen bedraagt respectievelijk 90, 100 en 200 
meter, waarbij ruimschoots wordt voldaan aan de vaste afstandsmaat van 50 meter. Ter plaatse van de 
woningen wordt op deze wijze een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd. De ontwikkeling heeft, 
gezien de grote onderlinge afstand en het feit dat aan de afstandseis van 50 meter wordt voldaan, eveneens 
geen extra belemmeringen voor bestaande veehouderijen als gevolg. 

5.6.3  Conclusie 

De Wet geurhinder en veehouderij vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan.  

5.7 Ecologie 

5.7.1 Algemeen  

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet. Om te onderzoeken of de 
voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en Faunawet heeft Natuurbank Overijssel 
onderzocht welke natuurwaarden in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en welke functie het 
onderzoeksgebied heeft voor beschermde planten en dieren. Tevens wordt onderzocht of de voorgenomen 
activiteit het duurzaam voortbestaan van beschermd leefgebied van soorten in de omgeving negatief 
beïnvloedt. Het volledige onderzoek is bijgevoegd in bijlage 3.  
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5.7.2 Gebiedsbescherming  

5.7.2.1  Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 beschermd.  

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op een afstand van circa 1,8 kilometer afstand. Het betreft 
het Natura 2000-gebied ‘Springendal & Dal van de Mosbeek’ ten westen van het plangebied. Het Natura 2000-
gebied ‘Bergvennen en Brecklenkampse Veld’ is gelegen ten oosten van het plangebied, op een afstand van 
circa 3,9 kilometer. De ligging van het plangebied ten opzichte van voorgenoemde Natura 2000-gebieden 
wordt weergegeven in afbeelding 5.2. 

 

Afbeelding 5.2: Ligging van het plangebied t.o.v. Natura 2000 (Bron: Provincie Overijssel) 

 

Gelet op de onderlinge afstand, de aard en omvang van de ontwikkeling alsmede de invulling van het 
tussengelegen gebied worden negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-
gebied uitgesloten. Door de (planologische) beëindiging van de agrarische activiteiten ter plaatse betekent de 
ontwikkeling een verbetering voor wat betreft de depositie op Natura 2000-gebieden.  

5.7.2.2  EHS 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

De dichtstbijzijnde gronden onderdeel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur zijn gelegen op een 
afstand van circa 175 meter. De ligging van het plangebied ten opzichte van de EHS wordt weergegeven in 
afbeelding 5.3. 
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Afbeelding 5.3: Ligging van het plangebied t.o.v. de EHS (Bron: Provincie Overijssel) 

 
Gezien de onderlinge afstand, aard en omvang van de ontwikkeling en de invulling van het tussengelegen 
gebied wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een aantasting van de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de Ecologische Hoofdstructuur. 

De locatie ligt nabij een ‘uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000’. In dit gebied worden maatregelen 
genomen die nodig zijn om de achteruitgang van natuurwaarden in Natura 2000 gebieden te voorkomen en op 
langere termijn de doelen voor de Natura 2000 gebieden te realiseren. Deze opgave vloeit voort uit de 
Natuurbeschermingswet 1998. Er zijn op voorhand geen natuurdoelen vastgesteld voor het uitwerkingsgebied. 
De exacte uitwerking van de vastgestelde maatregelen moet nog plaatsvinden.  

Zolang gronden binnen de ‘uitwerkingsgebieden’ niet zijn ingericht of aangekocht ten behoeve van de EHS, 
blijft agrarisch gebruik mogelijk binnen de gebiedskenmerken en binnen overige vigerende regelgeving. Tevens 
worden bestaande rechten en ontwikkelingsmogelijkheden niet ingeperkt zolang de gronden niet zijn 
aangekocht of functiewijziging ten behoeve van de EHS nog niet heeft plaatsgevonden. 

5.7.3 Soortenbescherming  

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

Er broeden geen vogels in de gebouwen in het onderzoeksgebied. Er komen in het gebied mogelijk enkele 
algemene flora- en faunasoorten voor die vermeld staan in tabel 1 van de Ff-wet. Voor het uitvoeren van de 
voorgenomen activiteit geldt voor het beschadigen, vernielen, verwonden en/of doden van deze soorten een 
algemene vrijstelling. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 
De soorten zijn mobiel of komen in zeer lage dichtheden in het onderzoeksgebied voor. Specifieke 
maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht worden niet noodzakelijk geacht. Alleen het oude 
hoofdgebouw vormt een mogelijke verblijfplaats van één of enkele (dwerg)vleermuizen. Het uitgevoerde 
onderzoek (visuele inspectie) kan daarover niet met zekerheid uitsluitsel geven. Door de sloop van dit gebouw 
wordt het functionele leefgebied niet aangetast omdat de te handhaven woning mogelijk ook als verblijfplaats 
fungeert. Vleermuizen hebben normaal een netwerk van verblijfplaatsen om niet afhankelijk te zijn van één 
verblijfplaats. In het kader van de algemene zorgplicht dient het hoofdgebouw gesloopt te worden buiten de 
periode dat vleermuizen in winterslaap verkeren. Het onderzoeksgebied vormt geen essentieel onderdeel van 
het foerageergebied of vliegroute van vleermuizen. 
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5.7.4 Conclusie  

Het aspect ‘ecologie’ vormt geen belemmering voor de uitvoering van het gewenste plan.  

5.8 Archeologie & Cultuurhistorie  

5.8.1 Archeologie  

5.8.1.1  Algemeen  

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

De gemeente Dinkelland en Tubbergen beschikken over een archeologische verwachtingskaart. Een uitsnede 
van deze kaart , met daarin weergegeven de locatie van het plangebied, is opgenomen in afbeelding 5.4. 

 

Afbeelding 5.4: Uitsnede gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten (Bron: Gemeenten Dinkelland en Tubbergen) 

5.8.1.2  Onderzoeksresultaten archeologie  

Uit de gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten blijkt dat het plangebied grotendeels is gelegen in 
het gebied ‘beekdalen en overige laagten’ en voor een klein deel in het gebied ‘dekzandhoogten en – ruggen 
met plaggendek’.  

Voor het gebied ‘beekdalen en overige laagten’ geldt een lage archeologische verwachtingswaarde uit alle 
perioden. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 5.000 m² en dieper dan 40 
cm onder het maaiveld. 

Het gebied ‘dekzandhoogten en – ruggen met plaggendek’ heeft een hoge verwachtingswaarde voor alle 
perioden. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 2.500 m² en dieper dan 40 
cm onder het maaiveld. 
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De bodemingrepen vinden plaats binnen het gebied dat is aangemerkt als ‘beekdalen en overige laagten’. 
Gezien de lage archeologische verwachtingswaarde en het feit dat de bodemingrepen ruim onder de 
voorgenoemde waarden blijven, is het uitvoeren van een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. 

5.8.2 Cultuurhistorie  

5.8.2.1  Algemeen  

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

5.8.2.2  Onderzoeksresultaten cultuurhistorie  

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Atlas Overijssel, in of nabij het plangebied geen rijks- 
danwel gemeentelijke monumenten. In het plangebied of in de directe omgeving van het plangebied is er geen 
sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Gesteld wordt dat cultuurhistorie geen belemmering vormt 
voor onderliggend plan. 

5.8.3 Conclusie  

Geconcludeerd kan worden dat in het kader van dit bestemmingsplan geen archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is en er geen sprake is van (negatieve effecten op) cultuurhistorische waarden.   
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Vigerend beleid 

6.1.1 Europees beleid 

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

6.1.2 Rijksbeleid 

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van 
de Waterwet, die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening 
heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Dit plan geeft op 
hoofdlijnen aan welke beleid het Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam 
waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstroming, voldoende en schoon 
water en diverse vormen van gebruik van water. Het beleidsdoel is het realiseren of in stand houden van 
duurzame en klimaatbestendige watersystemen.  

6.1.3 Provinciaal beleid 

In de Omgevingsvisie Overijssel 2009 wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, 
naast de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere 
wateren, de veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit 
van grond- en oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied. 

6.1.4 Waterschap Vechtstromen  

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Reest en Wieden, Vechtstromen 
(voorheen Velt en Vecht en Regge en Dinkel), Groot Salland en Rijn en IJssel. Om te voldoen aan de eisen van 
de Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen de afgelopen jaren intensief samengewerkt met elkaar en 
met andere partners. Het nieuwe Waterbeheerplan is één van de resultaten van deze samenwerking. De opzet 
en grote delen van dit Waterbeheerplan zijn inhoudelijk hetzelfde als dat van de andere waterschappen in 
Rijn-Oost.  

Waterschap Vechtstromen heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2010-2015. Het plan gaat 
over het waterbeheer in het hele stroomgebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.  

Het waterbeleid van het waterschap is met name gericht op een duurzame aanpak van het waterbeheer: geen 
afwenteling, herstel van de veerkracht van het watersysteem, streven naar een meer natuurlijker 
waterbeheer, zoeken naar meer ruimte voor water, water toepassen als ordenend principe middels het 
gebruik van waterkansenkaarten en water langer vasthouden mede door flexibeler peilbeheer. Ook het 
streven naar een betere waterkwaliteit als onderdeel van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt 
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(tegengaan van lozingen, minder belasting van het water en het zoveel mogelijk tegengaan van diffuse 
verontreinigingen).  

6.2 Waterparagraaf 

6.2.1 Watertoets 

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21
e
 eeuw) 

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

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

6.2.2  Watertoetsproces 

Waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De 
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde ‘korte procedure’ van de watertoets is 
toegepast. De hierbij behorende ‘Standaard Waterparagraaf’ is opgenomen in bijlage 4 bij deze toelichting. 
Hierna wordt nader ingegaan op de waterhuishoudkundige aspecten in het plangebied.  

Algemeen  

Het plangebied is gelegen in buitenstedelijk gebied en bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermings-, 
intrek- of een waterwingebied.  

Grondwater  

Bij het bouwplan zal rekening worden gehouden met voldoende ontwateringsdiepte zodat de kans op 
grondwateroverlast kleiner wordt. Overigens zijn in de omgeving van het plangebied geen gevallen van 
grondwateroverlast bekend.  

Oppervlaktewater  

In vergelijking met de huidige situatie neemt de oppervlakte aan verharding af. Dit betekent dat er geen extra 
waterberging gecreëerd moet worden. Er kan gesteld worden dat het plan geen nadelige gevolgen veroorzaakt 
voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.  

Afval- en hemelwater 

Het afvalwater wordt via het rioolsysteem aangesloten op de meest nabijgelegen bestaande riolering. Het 
planvoornemen brengt geen toename qua hoeveelheden afvalwater met zich mee. Hemelwater wordt 
geïnfiltreerd in de bodem.  
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING 

7.1 Inleiding  

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

7.2 Opzet van de regels  

7.2.1 Algemeen 

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

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Voor alle plannen die vanaf 1 juli 2013 in procedure gaan, is de RO Standaarden 2012 
verplicht. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012. 

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

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

7.2.2 Inleidende regels  

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

 Begrippen (Artikel 1) 

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

 Wijze van meten (Artikel 2)  

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

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

I. Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan; 
II. Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, 

bebouwingspercentage, etc.);  
III. Afwijkingen van de gebruiks- en bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de 

aangegeven bestemmingen en bouwregels; 
IV. Wijzigingsbevoegdheid: middels een bevoegdheid van het college is het mogelijk om een aanduiding 

of bestemming te wijzigen.  

7.2.3 Algemene regels 

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

 Anti-dubbeltelregel (Artikel 5) 

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

 Algemene gebruiksregels (Artikel 6)  

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

 Algemene afwijkingsregels (Artikel 7)  

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

7.2.5 Overgangs- en slotregels  

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

7.3 Verantwoording van de regels  

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

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

 
‘Agrarisch – 1’ (Artikel 3)  

De tot ‘Agrarisch -1’ bestemde gronden zijn nu in gebruik als grasland en derhalve dienovereenkomstig 
bestemd. Deze bestemming kent geen bouwmogelijkheden voor gebouwen. Enkel bouwwerken, geen 
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gebouwen zijnde zijn hier toegestaan. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer 
bedragen dan 1,5 meter. Voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde is een maximum bouwhoogte van 
2 meter opgenomen.  

 

‘Wonen’ (Artikel 4) 

Gronden met de bestemming ‘Wonen’ zijn bedoeld voor het wonen, al dan niet in combinatie met een aan 
huis verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit of mantelzorg. Daarnaast zijn deze 
gronden tevens bedoeld voor wegen en paden, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water, 
nutsvoorzieningen, tuinen, erven, terreinen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

Als hoofdgebouwen zijn uitsluitend woonhuizen toegestaan waarbij is bepaald dat het hoofdgebouw 
uitsluitend vrijstaand binnen een bestemmingsvlak mag worden opgericht, waarbij het aantal niet meer mag 
bedragen dan 1 woning. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – woning’ 
wordt de bouw van een woning niet toegestaan. De maximale inhoud van een woonhuis mag niet meer 
bedragen dan 750 m

3
 of niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt. De goot- en 

bouwhoogte van een woning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3,50 en 9 meter. De dakhelling van 
een hoofdgebouw bedraagt ten minste 30° en maximaal 60°. Bijbehorende bouwwerken zijn qua oppervlakte, 
goot- en bouwhoogte en dakhelling gelimiteerd in de regels.  

Tot slot zijn binnen deze bestemming nog bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. Hierbij is 
vastgelegd dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel ten hoogste 1,00 m mag 
bedragen. Achter de voorgevel mag de hoogte van erf- en terreinafscheidingen hoogste 2,00 m zal bedragen. 
De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5,00 m bedragen. 
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HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

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

In het voorliggende geval worden de gemeentelijke kosten, op basis van de legesverordening, verhaald op 
initiatiefnemer. Met initiatiefnemer wordt tevens een overeenkomst afgesloten voor tegemoetkoming in 
schade. Hiermee is het kostenverhaal voor de gemeente volledig verzekerd. Dit brengt met zich mee dat 
vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven. 
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HOOFDSTUK 9  INSPRAAK & VOOROVERLEG 

9.1 Vooroverleg 

9.1.1 Het Rijk  

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

9.1.2 Provincie Overijssel  

Het plan is voorgelegd aan de provincie Overijssel. De provincie heeft het plan akkoord bevonden.  

9.1.3 Waterschap Vechtstromen 

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. De procedure in het kader van de 
watertoets is goed doorlopen. Het waterschap heeft aangegeven geen bezwaren te hebben. 

9.2 Inspraak  

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn zijn er geen inspraakreacties ingediend.  

9.3 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend.  

http://www.dewatertoets.nl/
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Bijlage 1 Ruimtelijk kwaliteitsplan 
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1 I N T R O  

1.1 Aanleiding 

Initiatiefnemer familie Oldekamp is voornemens het huidige bouwblok te  

wijzigen door opdeling van het huidige agrarisch-/woonkavel in twee indivi-

duele woonkavels. Ten behoeve van deze realisatie zullen diverse opstallen 

worden gesloopt en nieuw worden teruggebouwd, deels op afwijkende loca-

tie.  Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal er een bestemmingsplan-

wijziging doorgevoerd moeten worden.  Het doel is te komen tot de juridi-

sche en beleidsmatige medewerking. BJZ.nu begeleidt dit proces. Onderdeel 

van de benodigde bescheiden vormt een ruimtelijk kwaliteitsplan. 

 

Buro Stad en Land – erfinrichting.nl staat met uitgebreide kennis van actueel 

beleid en het landschap waarin het erf is gelegen opdrachtgevers bij bij het 

omvormen van een bestaand erf naar een nieuwe functie of het daadwerke-

lijk inrichten van een nieuw erf. Erfinrichting.nl streeft per definitie naar een 

sterke ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt advies gegeven, passend bij het 

landschap en passend binnen het beleid van gemeente en provincie. Advies 

van erfinrichting.nl varieert in het geven van aanwijzingen ten aanzien van de 

uitstraling van het erf en architectuur van de gebouwen, tot ruimtelijke in-

passing van nieuwe bebouwing en concrete ontwerpen van een erf. De ken-

merken van het oude erf vormen de inspiratie voor inrichting van het nieuwe 

erf. Hierbij gaat het om een eigentijdse invulling, passend bij nieuwe functies, 

rekening houdend met oorspronkelijke cultuurhistorische waarden. 

 

Dit plan bestaat uit een overzicht van de bestaande opstallen en de toekom-

stige indeling van het erf in het landschap op basis van de inrichtingssituatie. 

Er is duidelijk gemaakt waar en hoe investeringen in het landschap vorm krij-

gen en hoe de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd na wijziging/ uitbrei-

ding. Middels een onderbouwing op basis van een analyse van het landschap, 

het toetsen van beleid en het analyseren van de streekeigen kenmerken is 

het plan vormgegeven. 

 

Het kavel aan de Goudkampsweg te Oud Ootmarsum is deels gelegen in de 

gemeente Dinkelland en deels in de gemeente Tubbergen.  

 

 
Figuur 1Topografische situatie (overzicht) 
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Figuur 2 Detail topografische situatie 

 
Figuur 3 Huidige situatie met te slopen schuur en voormalige woning 

  

Dinkelland 

Tubbergen 
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Aan de hand van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving uit de provinciale 

Omgevingsvisie wordt een erftransformatie gerealiseerd. Eén van de wonin-

gen (Goudkampsweg 7) wordt verplaatst in noordoostelijke richting waarbij 

tevens een aantal opstallen wordt gesloopt. De te handhaven opstallen wor-

den opgeknapt. Aan de hand van een erfinrichtingsplan is de erftransforma-

tie op een zorgvuldige wijze ingepast in het landschap. Met de gewenste 

ontwikkelingen vindt een forse impuls in de ruimtelijke kwaliteit plaats. 

 

 
Figuur 4 Te slopen schuur (locatie nieuwbouw) en (rechts) te behouden bijgebouw 

 
Figuur 5 Te herbouwen (verplaatsing) woning 
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2 V I G E R E N D  B E L E I D  

2.1 Omgevingsvisie Provincie Overijssel 

Een belangrijke doelstelling van de Omgevingsvisie vormt  het creëren van 

ruimtelijke kwaliteit, welke als volgt wordt omschreven: ‘Datgene wat ruimte 

geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is’. De 

omgevingsvisie gaat hierbij uit van een lagenbenadering met vier lagen; de 

natuurlijke laag, de laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke 

laag en een ‘lust en leisure’ laag. 

 

Vanuit de overheid wordt medewerking aan ontwikkelingen binnen het land-

schap gegeven indien de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd en versterkt 

wordt. Het landschap dient als drager van de ontwikkelingen binnen het ge-

bied. De omgevingsvisie van de provincie Overijssel schetst de ontwikke-

lingsmogelijkheden. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

Het projectgebied kent een bijzondere kwaliteit, onder meer omdat het op 

de grens ligt van beekdal en dekzandvlakte. 

 

Ontwikkelperspectief 

Het plangebied wordt omgeven door ‘Concreet begrensde ecologische 

hoofdstructuur (EHS), realisatie groene en blauwe hoofdstructuur’. De erf-

grenzen en het erf zelf zijn aangemerkt als mixlandschap. In de EHS kunnen 

in principe geen ontwikkelingen plaatsvinden 

 

Aan de randen van de groen-blauwe hoofdstructuur liggen kansen voor bij-

zondere functiecombinaties zoals landbouw en natuur, specifieke vormen 

van verblijfsrecreatie, landgoederen en wonen met natuur en/ of water. Zo 

kunnen entrees worden gecreëerd die de groen-blauwe hoofdstructuur toe-

gankelijk maken. Op sommige plek-

ken worden de vanuit natuur of wa-

ter geldende beperkingen voor 

grondeigenaren opgevangen door 

vergoedingen voor ‘groen-blauwe 

diensten’. Mixlandschap biedt 

ruimte voor landbouw, landschaps-

ontwikkeling, natuur, cultuurhisto-

rie, vrije tijd, wonen en overige be-

drijvigheid. Landbouw, natuur, wa-

ter en wonen zijn daarbij goede bu-

ren.  

 

Natuurlijke laag 

 

De natuurlijke laag is ontstaan 

doordat abiotische processen – zo-

als ijs- wind- en waterstromen, ero-

sie en sedimentatie – en biotische 

processen – zoals vestiging van 

plant- en diersoorten – inwerken op 

de ondergrond van bodem en geo-

logie. Overijssel bestaat voorname-

lijk uit een dekzandcomplex, aflo-

pend van oost naar west. Een paar 

noord-zuid georiënteerde stuwwal-

len doorsnijden het dekzand.  De 

natuurlijke laag van het plangebied betreft ‘Dekzandvlakte en ruggen’. In de 

occupatiegeschiedenis zijn de dekzandgebieden voor het overgrote deel in 

cultuur gebracht als essenlandschap, oude hoevenlandschap en heideontgin-

ningslandschap. 

Figuur 6 Kaart Ontwikkelingsperspectieven 

Figuur 7 Kaart Natuurlijke laag 
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Laag van het agrarische cultuurlandschap. 

 

In het agrarisch cultuurlandschap 

gaat het er altijd om dat de mens 

inspeelt op de natuurlijke omstan-

digheden en die ten nutte maakt. 

Het agrarisch cultuurlandschap is 

bij uitstek een gebruikslandschap. 

De geomorfologie van het oude 

hoevenlandschap vertoont een af-

wisseling van drogere zandkoppen 

en grillig gevormde dalen en natte 

laagten (beekdal). Het vormt een 

landschap met verspreide erven. 

Het werd ontwikkeld nadat de 

complexen met de grote essen ‘bezet’ raakten en een volgende generatie 

boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzand-

kopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat 

ongeveer dezelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen hier in een 

meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant. De ambitie is het 

kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de verspreid lig-

gende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruim-

te voor landbouw, wonen, werken, recreatie, mits er wordt voortgebouwd 

aan kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de routes 

over de erven, de erf- en landschapsbeplantingen. 

 

De stedelijke laag is hier niet van toepassing 

 

Lust en leisure laag 

Het plangebied heeft hier het kenmerk ‘Donkerte’. Donkerte wordt een te 

koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige ‘donkere’ gebieden, ten minste 

zo donker mogelijk te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat 

donkerder te maken. Dit betekent op praktisch niveau terughoudend te zijn 

met verlichting. 

2.1.1 Nationaal Landschap Noordoost-Twente 

 

Het plangebied is gelegen in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. 

Nationale Landschappen zijn gebieden met nationaal zeldzame of unieke 

landschapskwaliteiten en bijzondere natuurlijke recreatieve kwaliteiten. In 

Nederland zijn in totaal 20 gebieden aangewezen als Nationaal Landschap. 

 

Noordoost Twente is aangewezen als Nationaal Landschap vanwege het 

glooiende beeklandschap dat zeer gevarieerd is als gevolg van een fijnmazig 

samenstel van beken, essen, kampen en ontginningen. Houtwallen, singels 

en bossen zorgen voor een kleinschalig en groen karakter, in relatie tot de 

open ruimte van Noord- en Oost-Nederland. De status van Nationaal Land-

schap biedt Noordoost Twente kansen en mogelijkheden om de identiteit 

van dit unieke gebied te behouden en waar mogelijk te versterken, zonder 

afbreuk te doen aan de economie. Karakteristiek voor het gebied is het af-

wisselende, kleinschalige en reliëfrijke landschap. Het fraaie landschap, in 

samenhang met cultuurhistorische elementen, geven Noordoost-Twente een 

eigen identiteit. Daarom valt het bij toeristen in de smaak. Daarnaast vervult 

het gebied een belangrijke recreatieve functie voor de bevolking in de ste-

denband. In de loop van de tijd is in Noordoost-Twente een waardevol cul-

tuurlandschap ontstaan. Behalve het agrarische cultuurlandschap komen er 

oude bossen, vochtige en droge schraallanden, beken en beekdalen voor. 

 

In het Gebiedsprogramma Nationaal Landschap Noordoost-Twente 2007-

2013 ligt vast welke maatregelen worden voorzien. 

  

Figuur 8 Kaart Laag van agr. cultuurland-

schap 
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2.2 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Gemeente Dinkelland 

 

 
Figuur 10 Het plangebied ligt in deelgebied Dinkeldal aan de voet van de Ootmarsumse 

stuwwal 

 

Uit het LOP zijn díe zaken aangehaald welke richting geven aan een mogelijk 

erfinrichtingsplan.  

 

Dinkeldal 

Veel aandacht gaat uit naar herstel van de Dinkeldalsysteem. Het LOP onder-

steunt deze ontwikkeling. De boven- en middenloop van de Dinkel krijgen de 

ruimte voor natuurlijke dynamiek en meandering, binnen de begrenzing van 

de ecologische hoofdstructuur (EHS). De benedenloop vormt een nat open 

inundatie- en retentiegebied waar het water wordt geborgen. De habitatge-

bieden Agelerbroek en Voltherbroek 

vormen aaneengesloten natuurge-

bieden.  De aandacht in het LOP 

gaat vooral uit naar behoud en her-

stel van de historisch landschappe-

lijke waarden van het oude cultuur-

landschap langs de randen van het 

Dinkeldal en rond Tilligte. Het betref-

fen waarden zoals het kleinschalige 

reliëf (geïsoleerde koppen) en de verspreid liggende éénmansessen (kampen) 

met hun oude bebouwingen (essen en hoevezwermen) en de vele land-

schapselementen. Kleinschalige afwisseling in het (agrarisch) grondgebruik 

tussen de hogere koppen en de lagere delen dient hier te worden gestimu-

leerd. 

 

Met de nadere inrichting van het erf en de uiterlijke verschijningsvorm zal 

rekening gehouden moeten worden met het navolgende: 

 

  

Figuur 9 De Dinkel optima forma 
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Landschappelijk streefbeeld 

 
Figuur 11 Plangebied is gelegen in het Kampenlandschap 

 

Het landschappelijk streefbeeld betreft een agrarisch cultuurlandschap dat 

gekenmerkt wordt door een rijke kleinschalige verweving van groenstruc-

turen en paden. Op de overgang van de open essen en kampen op de hogere 

delen naar de lagere delen, ligt een compositie van landschapelementen (zo-

als houtwallen, singels en geriefhoutbosjes) en verspreide erven in Twentse 

stijl. Hier worden kleinschalige ontwikkelingen van wonen, recreatie en groen 

gestimuleerd. 

 

Rond de essen (bijvoorbeeld op de stuwwal van Ootmarsum) en rond grote 

escomplexen vormen de erfensembles en beplantingen kleinschalige randen 

rond de grote open ruimten. De ervenclusters zijn compact met elkaar ver-

weven door een netwerk van houtsingels, bosjes, erfbeplantingen en routes. 

 

Ontwikkelingsrichting 

De ontwikkelingsrichting geeft een gewenste ontwikkelingsrichting aan voor 

een bepaald gebied vanuit het aspect landschap, het is geen blauwdruk voor 

dat gebied. Alleen wanneer de mogelijkheid zich aandient en er voldoende 

passend flankerend beleid is, dan pas kan de gewenste ontwikkeling in gang 

worden gezet. Bij nieuwe ontwikkelingen dient er gekeken te worden of de 

ontwikkelingsrichting die in het LOP staat omschreven gerealiseerd kan wor-

den zonder dat er beperkingen worden opgelegd aan de bestaande functies 

in het gebied, zoals landbouw, natuur en recreatie. 

 

Behoud landschapswaarden 

Hieronder vallen essen- en kampenlandschappen met hoge landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden en een hoge mate van gaafheid. Behoud van 

de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten vormt het hoofdaccent, 

zoals behoud van karakteristieke steilranden, houtsingels- en wallen rond es-

sen en kampen en erfbeplantingen. 

 

Herstel en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische waarden is 

van toepassing in gebieden waar de gaafheid is verminderd en waar land-

schapsherstel wenselijk is om de herkenbaarheid van het gebied te vergro-

ten. 
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De overgangen van hoog naar laag, de randen van het dal van de Dinkel naar 

hogere aanliggende gebieden vormen aantrekkelijke vestigingslocaties voor 

particulieren. Nieuwe particuliere bebouwing is op beperkte schaal toege-

staan, mist deze landschappelijk en architectonisch goed wordt ingepast in 

het landschap. De nieuwe bebouwing moet een duidelijk bijdrage leveren 

aan versterking van de kleinschalige groene rand van het beekdal. Hier dient 

in contrast met het oude cultuurlandschap meer gestreefd te worden naar 

vernieuwende bij het beekdal passende architectuur. 

 

Algemene kwaliteitseisen: 

 Behoud van de kernkwaliteiten van het oude cultuurlandschap, zoals es-

sen en kampen, kleinschalige structuur van houtsingels, reliëf; 

 het erf is onderdeel van het omliggend landschap, door erfbeplanting 

onderdeel te laten zijn van aanwezige omringende beplanting, of door 

met erfbeplanting een aanzet te geven; 

 sterke afwisseling van open en besloten delen; 

 geen harde erfafscheidingen aanbrengen; 

 aanleg en beheer van houtwallen, knoteiken en eikenhakhoutbosjes. 

 

Geclusterde erven: 

 Aanleg openbare recreatieve paden en evt. voorzieningen zoals banken, 

hekken, bruggen; 

 aanplant houtsingels, hagen langs perceelsgrenzen en wegen, en paden 

t.b.v. vorming netwerk; 

 aanleg erfbeplanting in de vorm van kleine bosjes, houtingels, hagen en 

solitaire bomen; 

 herstellen van steilranden; 

 akkerrandenbeheer. 

 

Kwaliteitseisen specifiek voor de omgeving Ootmarsum: 

 Behoud van ruime doorzichten en creëren van nieuwe doorkijkjes; 

 zicht op de es waarborgen; 

 een haakse oriëntatie van beplantingen op de weg; 

 Erfafscheidingen parallel aan de weg laag houden; 

 bijdragen aan de kleinschaligheid van de randen van escomplexen. 
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3 E R F I N R I C H T I N G  

3.1 Uitgangssituatie 

Van één naar twee erven 

Splitsing van het huidige erf in twee kavels met toevoeging van een nieuw 

hoofdgebouw (woning) vraagt om een zorgvuldige afweging. De meest noor-

delijk gelegen opstal zal worden gesloopt. Vervanging door een woonhuis zal 

hier leiden tot een sterke landschappelijke verbetering doordat (vanuit de 

beschouwing twee erven te realiseren) de nieuwe woning als hoofdgebouw 

gaat functioneren voor het nieuwe erf en de ruimtelijke (logische) samen-

hang erdoor wordt verbeterd. 

 

Op (individuele) erven van boerderijen is van oudsher sprake van een hoge 

mate van samenhang tussen de daarop aanwezige bebouwing. Het erf was 

van oorsprong ingedeeld in het voor- en het achtererf. Deze indeling is in zijn 

algemeenheid zowel in de gebouwen als in de erfinrichting goed te herken-

nen in de grootte van de ramen, de plaats van de schoorsteen en soms in de 

dakbedekking. Op het voorerf waren sier-, moes- en/of bloementuin gelegen. 

Het achtererf was (en is) de werk- en opslagplaats waar landschappelijke be-

planting domineert. Fruitbomen en/of eiken kwamen verspreid over het ge-

hele erf voor. De situering van gebouwen is hier in tegenstelling tot veel an-

dere situatie niet haaks op de weg, maar meer parallel aan de weg. Toch is 

het voor- en achtererf herkenbaar, al vormt het noordelijk deel meer de 

werkomgeving als gevolg van de latere bouw van stallen. 

 

Over het algemeen speelt in de plaatsing functionaliteit een zeer voorname 

rol; vaak waren de bedrijfsgebouwen van een boerderij op het landschap ge-

richt of stonden (zoals hier) dicht bij de weg. De bebouwing staat meestal vrij 

op het erf, op enige afstand van de straat. In hoofdlijnen bestaat de opbouw 

van de boerderij uit een woonhuis en een bedrijfsdeel. Het bedrijfsdeel staat 

achter de lijn die de scheiding tussen woon- en bedrijfsdeel, in deze situatie 

ook meer parallel aan de weg. 

 

Daarnaast blijft bebouwing altijd binnen de vaak met bomen gemarkeerde 

erfgrens. Deze erfgrens is echter aan veranderingen onderhevig geweest. 

Door veranderingen in de bedrijfsvoering waren eigenaren genoodzaakt tot 

het toevoegen van nieuwe bedrijfsgebouwen: stallen, schuren en andere op-

slagfuncties. Bij het toevoegen van gebouwen aan een erf werd, gelet op het 

voorgaande in het verleden nogal eens afgeweken. In de plaatsing van nieu-

we bedrijfsgebouwen staat functionaliteit voorop wat dikwijls afwijkingen te 

zien geeft van de hoofdrichting ten opzichte van de oude boerderij en het 

erf. Of nieuwe bedrijfsgebouwen kwamen met hun gevel voor de voorgevel-

rooilijn te staan of hadden een dusdanige lengte dat ze door de beplanting 

rond het erf staken. Het ‘erf’ kon de veranderingen niet meer ‘opvangen’. De 

plaatsing van nieuwe bouwwerken binnen het erf voldeed daardoor vaak 

niet aan het traditionele beeld van eenheid. 
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Figuur 12 Kaartblad 1905 

 

Het kaartblad 1905 biedt een fraaie weergave van de oorspronkelijke een-

mansessen welke nabij het huidige plangebied waren gelegen. Opvallend is 

ook de sterke structuur van lijnvormige (boomlanen en houtwallen) als ka-

velscheiding en wegbegeleiding. 

 
Figuur 13 Kaartblad 1955 
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3.2 Organisatie nieuwe bebouwing op erf 

Het is van belang dat zorg wordt besteed aan de inpassing van nieuwe ge-

bouwen op een erf. Het plaatsen van een nieuw hoofdgebouw op het voorerf 

verdient de voorkeur opdat de onderlinge afstanden tussen de bedrijfsge-

bouwen niet te groot worden. De nieuwe woning zal een eenvoudige recht-

hoekige hoofdvorm dienen te krijgen met een goede kapopbouw. Een sobere 

gevelaankleding en zorgvuldig gekozen materialen en kleuren dienen ervoor 

te zorgen dat het nieuwe gebouw niet dominant wordt in het beeld. Er dient 

tevens aandacht te worden geschonken aan de landschappelijke inpassing, 

de erfbeplanting en de erfinrichting. 

 
Figuur 14 Voorgestelde erfinrichting (zie ook bijlage 1) 

De opsplitsing mag in ruimtelijke zin ook gaan worden ervaren. Twee indivi-

duele erven zouden ook visueel mogen worden gescheiden middels een 

houtopstand, hetgeen tevens de privacy van beide bewoners ten goede zal 

komen. In het verlengde van bestaande landschappelijke, structuurbepalen-

de elementen én aanwezige erfbeplanting kan een cultuurhistorisch verant-

woorde scheiding worden voorzien.  

 

Erfinrichting specifiek 

De erfinrichting aan de Goudkampsweg voorziet in een kwalitatieve opdeling 

van het kavel. Middels het visueel doortrekken van de bomenrij (in de vorm 

van een houtsingel) ten noordoosten van de weg over het erf kan worden 

voorzien in de gewenste scheiding. De houtwal eindigt nabij de bestaande 

grotere boomgroep (als ware het een brinkbeplanting) op het erf. De nieuwe 

kadastrale grens loopt door deze houtsingel heen, beide eigenaren hebben 

de zorg voor onderhoud en kwaliteit. Een en ander beantwoordt het histo-

risch perspectief: erfbosjes en houtopstanden kwamen veelvuldig voor op en 

aan de randen van de erven. 

 

Het gevolg is dat aan de weg twee ontsluitingen zullen moeten worden voor-

zien. De bestaande inrit kan als zodanig worden behouden. De andere inrit 

zou in sobere elementenverharding moeten worden gerealiseerd. Het erf 

krijgt een duidelijk kader in de vorm van een lage haag waarmee de eenheid 

op het erf kan worden versterkt en een sterke grens met het omliggende ge-

bied (EHS) wordt voorzien. Wel blijft zicht op het achterliggende gebied be-

houden en worden zichtlijnen over het erf geoptimaliseerd.  

 

Op het zuidelijke erf kan de kleinschaligheid van het landschap en de karak-

teristiek van de eenmanses worden versterkt door een aantal solitaire, 

streekeigen bomen te voorzien (linde en noot). Een extra boom tussen de 

bestaande woning en de nieuwe garage verzorgt de ruimtelijke eenheid. Het 
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noordelijke erf kent een iets meer grootschalige opzet. Hierdoor is er ruimte 

voor een aantal extra erfbosjes/singels met boomvormers 

 

 

 
Beplantingsindicatie groensingels/erfbosjes 

 

25% Quercus robur Zomereik 

15% Acer campestre Spaanse aak 

15% Crataegus monogyna Eenst. meidoorn 

15% Corylus avellana Hazelaar 

15% Ilex aquifolium Hulst 

10% Rhamnus frangula Vuilboom 

5% Sorbus aucuparia Lijsterbes 

 

Plantafstand 1 x 1,5, maat 100/125 
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B I J L A G E :  E R F I N R I C H T I N G S P L A N  
N A  E R F T R A N S F O R M AT I E  
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU BV op 
een terreindeel aan de Goudkampsweg 7-9 te Oude Ootmarsum door Kruse Milieu BV is 
uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van een woning op de locatie. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag 
van de omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd. De onderzoeksopzet gaat uit van 
NEN 5740, "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".  
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de 
locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
  
Het veldwerk is uitgevoerd in oktober 2013 conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001 
en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu 
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de (gecorrigeerde) 
achtergrondwaarden (AW 2000) of de geldende achtergrondwaarden (indien deze door de 
betreffende gemeente zijn vastgesteld) en de interventiewaarden om vast te stellen of er al 
dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in het grondwater gemeten gehalten worden 
vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie betreft een deel van een agrarisch perceel gelegen aan de 
Goudkampsweg 7-9, op circa 2.5 kilometer ten noordoosten van de bebouwde kom van Oud 
Ootmarsum. Het centrale punt binnen het te onderzoeken terreindeel heeft de RD-coördinaten 
x = 260.559 en y = 495.032. Het erf is gelegen in zowel de gemeente Dinkelland als 
Tubbergen. De kadastrale gegevens zijn bij ons bureau niet bekend. De Goudkampsweg 
bevindt zich ten noordwesten van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
De locatie is gelegen in een overwegend agrarische omgeving. Op de locatie aan de 
Goudkampsweg 7-9 bevinden zich twee woningen met bijgebouwen en een onderkelderde 
veeschuur. De veeschuur zal worden gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw van een 
woning.  
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen voor de nieuwbouw van een woning op de onderzoekslocatie. In verband met 
de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning dient onderzoek 
te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit op het te onderzoeken terreindeel. De 
onderzoekslocatie betreft de projectie van de nieuwbouw, is volledig bebouwd met de huidige, 
te slopen veeschuur en omvat een oppervlakte van circa 200 m². 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven. Tevens is een situatieschets 
opgenomen waarop de boorlocaties staan weergegeven. 
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (BJZ.NU BV) en bij 
zowel de gemeente Dinkelland als de gemeente Tubbergen. De volgende informatie is 
verzameld: 
 
- Bij de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn geen bijzonderheden bekend met 

betrekking tot de onderzoekslocatie. 
- Voor zover bekend is er op het te bebouwen terreindeel nooit sprake geweest van opslag in 

tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. 
- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor 

werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 
- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 
- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel niet eerder bebouwd geweest. 
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 
- Er is, voor zover bekend, nog niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie. 
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich circa 20 meter boven NAP. 
 De locatie is gelegen in het bekken van Lattrop, ten oosten van de stuwwal bij Ootmarsum. 
 De dikte van de kwartaire afzettingen bedraagt ter plekke 50 meter. De basis van het 

bekken wordt gevormd door kleiige tertiaire afzettingen. Het bekken bestaat voornamelijk uit 
fluvioglaciale afzettingen, die veelal fijnzandig en slibhoudend zijn. In vrijwel het gehele 
gebied komen waarschijnlijk afdekkende lagen voor, die uit slibhoudende zanden en kleien 
van de Eemformatie bestaan. De dikte van deze afdekkende lagen varieert. 

 Het doorlatend vermogen van het bekken van Lattrop is ter plekke van de onderzoeks- 
locatie naar schatting 500 m²/dag. De k-waarde bedraagt 10 m/dag. 

- De grondwaterspiegel bevindt zich ongeveer 2.0 meter onder het maaiveld. Het freatische 
grondwater stroomt in noordwestelijke richting met een gering verhang. 

- Er bevindt zich geen waterwingebied in de directe omgeving van het terrein. De locatie ligt 
niet in een grondwaterbeschermingsgebied. De Dinkel stroomt op circa 650 meter ten 
oosten van de onderzoekslocatie en de Hollandergraven stroomt op circa 500 meter ten 
oosten van de locatie. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de 
locatie, kunnen geen specifieke verdachte deellocaties worden aangewezen. Voor het 
terreindeel wordt de hypothese "onverdachte locatie" uit NEN 5740 gehanteerd. Deze 
hypothese gaat er vanuit dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden 
gemeten. In de norm NEN 5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een 
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De 
gekozen onderzoeksstrategieën zijn voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de 
bodemkwaliteit ten behoeve van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of 
eigendomsoverdracht. 
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking 
tot asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Door de veldwerker, 
die een cursus asbestherkenning heeft gevolgd, zal tijdens het veldwerk zintuiglijk aandacht 
besteed worden aan de aanwezigheid van asbest op en in de bodem. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als 

de zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 
tot 100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 
mg/kg droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke 
achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
Tevens dient te worden vermeld dat in verband met het feit dat de veeschuur onderkelderd is, 
er ter plaatse van de veeschuur geen boringen verricht kunnen worden. Derhalve worden de 
boringen ten behoeve van het onderzoek, met instemming van de gemeente, rondom de 
veeschuur geplaatst. Inpandig zijn geen potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten 
uitgevoerd en er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de inpandige bodemkwaliteit 
afwijkt van de uitpandige bodemkwaliteit. 
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit 
NEN 5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en 
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001 en 2002, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terreindeel van circa 200 m² worden in totaal 4 boringen verricht, waarvan 2 tot 0.50 
meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel.  
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Voor het meten van het grond-waterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één 
diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis. De peilbuis wordt ter plekke 
van de nieuw te bouwen woning geplaatst. Wanneer binnen 5.0 meter onder het maaiveld 
geen grondwaterhoudende bodemlaag wordt aangetroffen, blijft het plaatsen van een peilbuis 
achterwege.  
 
De boringen worden over het te onderzoeken terreindeel verdeeld. Van elke boring wordt de 
samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt 
tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken zoals 
afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Chemische analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Voor het uitvoeren van deze analyses worden in dit verkennend onderzoek twee 
mengmonsters samengesteld en er wordt één grondwatermonster genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In de onderstaande 
tabel is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Chemisch analysepakket per monster. 

Monster Chemisch analysepakket 

Bovengrond  
Ondergrond  

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

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

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om 

verstoring van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting (NTU), 

van het grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de 
metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld aan de hand van de gecorrigeerde 
achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen in de bodem uit de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit 
van het ministerie van I&M.  
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als in een (meng)monster een component 
aanwezig is met een concentratie hoger dan de (gecorrigeerde) achtergrondwaarde (AW 
2000) of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in oktober 2013 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De 
veldwerker is conform SIKB BRL 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer 
K44441/04). Er zijn op 14 oktober 2013 vier boringen verricht met behulp van een 
Edelmanboor. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot circa 1.20 
meter minus maaiveld (m-mv) is overwegend zeer fijn tot matig fijn, matig siltig, zwak humeus 
zand opgeboord. Hieronder bevindt zich matig grof zand. Van circa 1.5 tot 2.2 m-mv is matig 
fijn licht geelgrijs zand opgeboord. Vanaf 2.2 m-mv tot 3.4 m-mv wordt afwisselend matig fijn 
of matig grof zand opgeboord waarbij van 2.5 tot 2.65 m-mv een sterk zandig leemlaagje is 
aangetroffen. Vanaf 3.4 m-mv tot einde boordiepte (3.5 m-mv) is veen opgeboord. In de grond 
zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen 
waargenomen. Er zijn op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie 
van de boringen zijn de mengmonsters samengesteld zoals in tabel 2 staat omschreven.  
 
Tabel 2: Samenstelling mengmonsters. 

Mengmonster Boringnummer Traject (diepte in m-mv) 

BG 1 
2 en 4 

3 

0.50 - 1.00 
0.04 - 0.54 
0.12 - 0.60 

OG 1 
2 

1.00 - 2.00 
0.70 - 2.00 

 
Boring 1 is doorgezet tot 3.50 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een 
filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het 
filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort.  
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Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om 
directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is 
opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis grondig 
doorgepompt. 
 
Op 28 oktober 2013 is de peilbuis opnieuw doorgepompt voor het nemen van het grondwater-
monster. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden met een 
laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de grondwaterstand tijdens het 
voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) 
debiet) als waarmee is voorgepompt (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met 
vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

1 2.50 - 3.50 1.64 6.0 370 26 Goed  
 
De waarde voor de pH is verlaagd, die van de EC wordt normaal geacht.   
 
 

4.3 Resultaten van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, wat betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in individuele 
monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. De 
analyseresultaten van de grond worden getoetst aan de gecorrigeerde achtergrond- en 
interventiewaarden. Voor de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden zijn voor de 
boven- en ondergrond de analytisch bepaalde gehalten lutum en/of organisch stof 
gehanteerd. De analyseresultaten van het grondwater worden getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden.  
 
In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) licht verhoogde concentraties 
aangetoond, die zijn weergegeven in tabel 4. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten 
gemeten. 
 
Tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg d.s. of μg/l). 

Monster Component Aangetroffen 
concentratie 

Achtergrond- of 
Streefwaarde* 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond Cadmium 
Lood 

0.44 
44 

0.389 
33.4 

8.42 
354 

Grondwater Barium 
Molybdeen 
Nikkel 

170 
5.1 
24 

50 
5 

15 

625 
300 
75 

* AW2000 
 
In de derde kolom van tabel 4 wordt de volgende codering toegepast: 
Cursief  :  Overschrijding van de achtergrond- of streefwaarde. 
Onderstreept :  Overschrijding van de tussenwaarde. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
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4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele (zeer) lichte verontreinigingen 
aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de 
analyseresultaten. 
 
Bovengrond - Cadmium en lood 
In de bovengrond zijn zeer licht verhoogde cadmium- en loodgehaltes aangetoond. Hiervoor is 
niet direkt een oorzaak aan te wijzen. Gezien het feit dat de tussenwaarden niet worden 
overschreden, wordt nader onderzoek niet nodig geacht. 
 
Grondwater - Barium, molybdeen en nikkel 
De aangetoonde (zeer) licht verhoogde gehaltes aan zware metalen in het grondwater zijn 
mogelijk te wijten aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn 
roesthoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in 
de bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van 
nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van BJZ.NU BV is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op 
een terreindeel ter grootte van circa 200 m² aan de Goudkampsweg 7-9 te Oud Ootmarsum. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de 
geplande nieuwbouw van een woning op de locatie. De onderzoekslocatie is bebouwd met 
een te slopen veeschuur. 
 
Het onderzochte terreindeel is beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er 4 boringen 
verricht, waarvan één tot 3.5 meter diepte. Deze boring is afgewerkt tot peilbuis. De 
bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot 1.2 m-mv uit zeer tot matig 
fijn, matig siltig, zwak humeus zand waaronder zich matig grof zand bevindt. Van 1.5 tot 2.2 
m-mv is matig fijn zand opgeboord en tot 3.4 m-mv is matig fijn en matig grof zand opgeboord. 
Van 2.5 tot 2.65 m-mv is een leemlaag aanwezig. Vanaf 3.4 m-mv tot einde boordiepte (3.5 m-
mv) is veen opgeboord. In de grond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn 
geen bodemvreemde materialen waargenomen. Er zijn op het maaiveld en in de bodem geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen. Het freatische grondwater is aangetroffen op 1.08 
meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- bovengrondmengmonster BG is (zeer) licht verontreinigd met cadmium en lood; 
- ondergrondmengmonster OG is niet verontreinigd; 
- het grondwater is (zeer) licht verontreinigd met barium, molybdeen en nikkel. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, gezien de lichte 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen aangetoond. 
Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 
4.4. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen reden om een nader 
onderzoek uit te voeren. De ondergrond is niet verontreinigd. 
 
Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet 
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. 
 
Bij de geplande nieuwbouw komt in de toekomst mogelijk grond vrij. Afvoer van de grond dient 
te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en de voorschriften van het bevoegd gezag (de 
ontvangende gemeente). Op basis van de huidige onderzoeksresultaten kan een indicatieve 
toetsing in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit worden uitgevoerd. De onderzochte 
bovengrond is als gevolg van de licht verhoogde cadmium- en loodgehalten niet vrij 
toepasbaar, maar dient op basis van de indicatieve toetsing in het kader van het Besluit 
Bodemkwaliteit te worden verwerkt in gebieden met de functieklasse wonen. Aanbevolen 
wordt de grond na ontgraving her te gebruiken op de locatie (bijvoorbeeld om een lager 
gelegen terreindeel op te hogen). De ondergrond is vrij toepasbaar, aangezien geen 
verontreinigingen zijn aangetroffen in de ondergrond. 
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Opgemerkt dient te worden dat voorliggend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de 
bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning en dat de 
bemonstering derhalve niet geheel voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit.  
 
De resultaten van dit bodemonderzoek kunnen in het licht van het Besluit Bodemkwaliteit door 
het bevoegd gezag als ‘overig bewijsmateriaal’ worden geaccepteerd. Het is echter niet 
uitgesloten dat het bevoegd gezag bij grondafvoer eist dat de grond nogmaals wordt 
bemonsterd en geanalyseerd volgens de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning, aangezien de 
vastgestelde (zeer) lichte verontreinigingen geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. 
De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek 
is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel 
lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de 
geldende wet- en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt 
aantal boringen verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of 
aangrenzende percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie (1:25000) 

Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties (1:1000) 
 
 

 



Topografische kaart 1:25.000 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



Projectcode: 13040810 Lokatie: Goudkampsweg 7-9 - Oud OotmarsumOpdrachtgever: BJZ.NU BV

Boring: 1
0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

klinker0

7

Zand, matig fijn, matig 
teelaardehoudend, licht 
bruinbeige, ophoogzand

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig teelaardehoudend, 
bruingrijs

125

Zand, matig grof, matig 
oerhoudend, licht roodbeige, 
harde oerlaag

160

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelgrijs

220

Zand, matig grof, sterk grindig, 
beige235

Zand, matig fijn, lichtbeige
250

Leem, sterk zandig, grijs
265

Zand, matig fijn, matig 
leemhoudend, grijs280

Zand, matig grof, lichtbeige

340

Veen, donkerbruin350

Boring: 2
0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0
4

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen oer, bruin

120

Zand, matig grof, matig 
oerhoudend, licht roodbeige, 
harde oerlaag

150

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelbeige

200

Boring: 3
0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, lichtbeige12

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

60

Boring: 4
0

50

1

tegel0
4

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen zand, sporen 
oer, donker beigebruin

54

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Typewriter
= mengmonster bovengrond
= mengmonster ondergrond

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle

j.kienstra
Rectangle



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 18-10-2013

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-10-2013

Goudkampsweg 7-9 - Oud Ootmarsum

13040810

2013131886/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Goudkampsweg 7-9 - Oud Ootmarsum

1 2

Jan Hartman 1/2

13040810

Analysecertificaat

18-10-2013/14:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-10-2013 A,B,C

14-10-2013

Projectcode 3071 - Kruse Project 2011MI-083

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013131886/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.6% (m/m) 82.6Droge stof

S 4.4% (m/m) ds 1.8Organische stof

Q 95.5% (m/m) ds 98.0Gloeirest

S 2.3% (m/m) ds 2.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 40mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.44mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 20mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.7mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 44mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 53mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

7.9mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

5.9mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

BG - Boring 1 t/m 4

OG - Boring 1 en 2 7817154

7817153

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Goudkampsweg 7-9 - Oud Ootmarsum

1 2

Jan Hartman 2/2

13040810

Analysecertificaat

18-10-2013/14:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-10-2013 A,B,C

14-10-2013

Projectcode 3071 - Kruse Project 2011MI-083

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013131886/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG - Boring 1 t/m 4

OG - Boring 1 en 2 7817154

7817153

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013131886/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG - Boring 1 t/m 4 7817153 3  12  60 AM010678891

 7817153 4  4  54 AM010678691

 7817153 2  4  54 AM010675801

 7817153 1  50  100 AM010674872

OG - Boring 1 en 2 7817154 2  70  120 AM010675832

 7817154 1  100  125 AM010675923

 7817154 2  120  150 AM010675823

 7817154 1  125  160 AM010675314

 7817154 2  150  200 AM010675624

 7817154 1  160  200 AM010675975

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013131886/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013131886/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof/Gloeirest

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271Polychloorbifenylen (PCB)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (VROM)

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 30-10-2013

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-10-2013

Goudkampsweg 7-9 - Oud Ootmarsum

13040810

2013138305/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Goudkampsweg 7-9 - Oud Ootmarsum

1

Jan Hartman 1/2

13040810

Analysecertificaat

30-10-2013/13:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-10-2013 A,B,C

28-10-2013

Projectcode 3071 - Kruse Project 2011MI-083

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013138305/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 170µg/LBarium (Ba)

S 0.26µg/LCadmium (Cd)

S 8.5µg/LKobalt (Co)

S 4.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 5.1µg/LMolybdeen (Mo)

S 24µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 37µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 7838628

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Goudkampsweg 7-9 - Oud Ootmarsum

1

Jan Hartman 2/2

13040810

Analysecertificaat

30-10-2013/13:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-10-2013 A,B,C

28-10-2013

Projectcode 3071 - Kruse Project 2011MI-083

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2013138305/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<4.0µg/LMinerale olie (C10-C12)

<7.0µg/LMinerale olie (C12-C16)

8.0µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<8.0µg/LMinerale olie (C30-C35)

<8.0µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 1 7838628

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA
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Opmerking 1)

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCL (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254tribroommethaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254CKW : Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                

HS

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC)
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Toetsing: S en I 2013 excl Barium

Projectnummer 13040810
Projectnaam Goudkampsweg 7-9 - Oud Ootmarsum
Datum monstername 14-10-2013
Monsternemer Jan Hartman
Certificaatnummer 2013131886
Startdatum 14-10-2013
Rapportagedatum 18-10-2013

Analyse Eenheid 1 AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 4.4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 81.6
Organische stof % (m/m) ds 4.4
Gloeirest % (m/m) ds 95.5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.3
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 40
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.44 * 0.389 4.41 8.42
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 - 4.41 30.1 55.8
Koper (Cu) mg/kg ds 20 - 21.1 60.8 100
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 - 0.107 12.9 25.7
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1.5 95.8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 4.7 - 12.3 23.7 35.1
Lood (Pb) mg/kg ds 44 * 33.4 193 354
Zink (Zn) mg/kg ds 53 - 63.5 195 327
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 7.9
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5.9
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 - 83.6 1140 2200
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138 mg/kg ds <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 - 8.8 224 440
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050
Fenanthreen mg/kg ds <0.050
Anthraceen mg/kg ds <0.050
Fluorantheen mg/kg ds <0.050
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050
Chryseen mg/kg ds <0.050
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 - 1.5 20.8 40

Legenda

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr
1 BG - Boring 1 t/m 4 7817153

< streefwaarde/aw2000 of RG -
> streefwaarde/aw2000 *
> Tussenwaarde (T) **
> Interventiewaarde (I) ***
Niet getoetst

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

mailto:pais.helpdesk@analytico.com


Toetsing: S en I 2013 excl Barium

Projectnummer 13040810
Projectnaam Goudkampsweg 7-9 - Oud Ootmarsum
Datum monstername 14-10-2013
Monsternemer Jan Hartman
Certificaatnummer 2013131886
Startdatum 14-10-2013
Rapportagedatum 18-10-2013

Analyse Eenheid 2 AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 1.8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 82.6
Organische stof % (m/m) ds 1.8
Gloeirest % (m/m) ds 98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.1
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 - 0.349 3.96 7.56
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 - 4.31 29.5 54.6
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 - 19.4 55.8 92.2
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 - 0.105 12.6 25.1
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1.5 95.8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 - 12.1 23.3 34.6
Lood (Pb) mg/kg ds <10 - 31.8 185 337
Zink (Zn) mg/kg ds <20 - 59.3 182 305
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 - 38 519 1000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138 mg/kg ds <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 - 4 102 200
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050
Fenanthreen mg/kg ds <0.050
Anthraceen mg/kg ds <0.050
Fluorantheen mg/kg ds <0.050
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050
Chryseen mg/kg ds <0.050
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 - 1.5 20.8 40

Legenda

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr
2 OG - Boring 1 en 2 7817154

< streefwaarde/aw2000 of RG -
> streefwaarde/aw2000 *
> Tussenwaarde (T) **
> Interventiewaarde (I) ***
Niet getoetst

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

mailto:pais.helpdesk@analytico.com


Toetsing: S en I 2013 excl Barium

Projectnummer 13040810
Projectnaam Goudkampsweg 7-9 - Oud Ootmarsum
Datum monstername 28-10-2013
Monsternemer Jan Hartman
Certificaatnummer 2013138305
Startdatum 28-10-2013
Rapportagedatum 30-10-2013

Analyse Eenheid 1 S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 170 * 50 338 625
Cadmium (Cd) µg/L 0.26 - 0.4 3.2 6
Kobalt (Co) µg/L 8.5 - 20 60 100
Koper (Cu) µg/L 4 - 15 45 75
Kwik (Hg) µg/L <0.050 - 0.05 0.175 0.3
Molybdeen (Mo) µg/L 5.1 * 5 153 300
Nikkel (Ni) µg/L 24 * 15 45 75
Lood (Pb) µg/L <2.0 - 15 45 75
Zink (Zn) µg/L 37 - 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0.20 - 0.2 15.1 30
Tolueen µg/L <0.20 - 7 504 1000
Ethylbenzeen µg/L <0.20 - 4 77 150
o-Xyleen µg/L <0.10
m,p-Xyleen µg/L <0.20
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 - 0.2 35.1 70
BTEX (som) µg/L <0.90
Naftaleen µg/L <0.020 - 0.01 35 70
Styreen µg/L <0.20 - 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0.20 - 0.01 500 1000
Trichloormethaan µg/L <0.20 - 6 203 400
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 - 0.01 5 10
Trichlooretheen µg/L <0.20 - 24 262 500
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 - 0.01 20 40
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 - 7 454 900
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 - 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 - 0.01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 - 0.01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10
CKW (som) µg/L <1.6
Tribroommethaan µg/L <0.20 - 630
Vinylchloride µg/L <0.10 - 0.01 2.5 5
1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 - 0.01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 - 0.01 10 20
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 - 0.8 40.4 80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L <4.0
Minerale olie (C12-C16) µg/L <7.0
Minerale olie (C16-C21) µg/L 8
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15
Minerale olie (C30-C35) µg/L <8.0
Minerale olie (C35-C40) µg/L <8.0
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 - 50 325 600

Legenda

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr
1 Peilbuis 1 7838628

< streefwaarde/aw2000 of RG -
> streefwaarde/aw2000 *
> Tussenwaarde (T) **
> Interventiewaarde (I) ***
Niet getoetst

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld,
Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

mailto:pais.helpdesk@analytico.com


 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2009. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
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Bijlage 3 Quickscan flora en fauna 



Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet  en 

pré-toets natuurbeschermingswet  

Goudkampsweg 9 Oud Ootmarsum 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen om twee schuren en een boerderij op het adres Goudkampsweg 9 in Oud 

Ootmarsum te slopen en een nieuwe woning te bouwen op het erf. Om te onderzoeken of de 

voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en Faunawet en wetgeving met betrekking 

tot beschermde natuurgebieden heeft Natuurbank Overijssel opdracht gekregen om te onderzoeken 

welke natuurwaarden in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en welke functie het onderzoeksgebied 

heeft voor beschermde planten en dieren. Tevens wordt onderzocht of de voorgenomen activiteit het 

duurzaam voortbestaan van beschermd natuurgebied en -leefgebied van soorten in de omgeving negatief 

beïnvloed.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die 

door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of 

de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren in de directe 

omgeving van het plangebied. Tevens is onderzocht of voorgenomen activiteit een negatief effect heeft 

op beschermde natuurgebieden zoals Natura 2000 gebied en de ecologische hoofdstructuur.  

 

Het onderzoeksgebied is eenmaal onderzocht op 2 oktober 2013 om vast te stellen of er beschermde 

planten en dieren aanwezig zijn in het onderzoeksgebied en of er beschermde nesten, holen of vaste rust- 

en verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de 

onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek.  

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal 

dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door de Bouwend 

Nederland  en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: 

www.NEPROM.NL) . Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en 

plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan.  Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals 

het verstoren van bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden.  

 

Er broeden geen vogels in de gebouwen in het onderzoeksgebied. Er komen in het gebied mogelijk enkele 

algemene flora- en faunasoorten voor die vermeld staan in tabel 1 van de Ff-wet. Voor het uitvoeren van 

de voorgenomen activiteit geldt voor het beschadigen, vernielen, verwonden en/of doden van deze 

soorten een algemene vrijstelling. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht. De soorten zijn mobiel of komen in zeer lage dichtheden in het onderzoeksgebied 

voor. Specifieke maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht worden niet noodzakelijk geacht.  

Alleen het oude hoofdgebouw vormt een mogelijke verblijfplaats van één of enkele (dwerg)vleermuizen. 

Het uitgevoerde onderzoek (visuele inspectie) kan daarover niet met zekerheid uitsluitsel geven. Door de 

sloop van dit gebouw wordt het functionele leefgebied niet aangetast omdat de te handhaven woning 

mogelijk ook als verblijfplaats fungeert. Vleermuizen hebben normaal een netwerk van verblijfplaatsen 

om niet afhankelijk te zijn van één verblijfplaats. In het kader van de algemene zorgplicht dient het 

hoofdgebouw gesloopt te worden buiten de periode dat vleermuizen in winterslaap verkeren. Het 

onderzoeksgebied vormt geen essentieel onderdeel van het foerageergebied of vliegroute van 

vleermuizen. 

 

Het onderzoeksgebied ligt niet in of tegen een beschermd natuurgebied of de EHS. De invloedsfeer van de 

voorgenomen activiteit beperkt zich tot het onderzoeksgebied en heeft geen negatief effect op gebieden 

erbuiten. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het 

N2000-gebied of de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden, er hoeft geen ontheffing van de ruimtelijke verordening Overijssel of 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  
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1. Inleiding  

Er zijn concrete plannen om twee schuren en een boerderij op het adres Goudkampsweg 9 in Oud 

Ootmarsum te slopen en een nieuwe woning te bouwen op het erf. Om te onderzoeken of de 

voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en Faunawet en wetgeving met betrekking 

tot beschermde natuurgebieden heeft Natuurbank Overijssel opdracht gekregen om te onderzoeken 

welke natuurwaarden in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en welke functie het onderzoeksgebied 

heeft voor beschermde planten en dieren. Tevens wordt onderzocht of de voorgenomen activiteit het 

duurzaam voortbestaan van beschermd natuurgebied en -leefgebied van soorten in de omgeving negatief 

beïnvloed.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die 

door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of 

de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren in de directe 

omgeving van het plangebied. Tevens is onderzocht of voorgenomen activiteit een negatief effect heeft 

op beschermde natuurgebieden zoals Natura 2000 gebied en de ecologische hoofdstructuur.  

 

Het onderzoeksgebied is eenmaal onderzocht op 2 oktober 2013 om vast te stellen of er beschermde 

planten en dieren aanwezig zijn in het onderzoeksgebied en of er beschermde nesten, holen of vaste rust- 

en verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de 

onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek.  
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2. Het onderzoeksgebied 

 

2.1 situering  

Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Goudkampsweg 9 in Oud Ootmarsum. Het ligt in het 

buitengebied van Oud Ootmarsum, gemeente Dinkelland. Op onderstaande afbeelding wordt de globale 

ligging van het onderzoeksgebied met de gele cirkel weergegeven.  

 

 
Situering van het onderzoeksgebied. Deze wordt met de gele contour aangeduid.  

 

2.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied  

Het onderzoeksgebied bestaat uit een oud agrarisch erf waarop een tweede bedrijfswoning, een oude 

boerderij, een garage, een ligboxenstal en een kleine stal aanwezig zijn. Uitgezonderd de oude boerderij, 

zijn alle bijgebouwen gedekt met golfplaat. De ligboxenstal heeft gedeeltelijk dakisolatie in de vorm van 

hardschuimen isolatieplaten. De garage heeft geen dak- en wandisolatie. Het oude hoofdgebouw is 

gedekt met gebakken pannen en heeft een beschoten kap boven het woongedeelte. Het oude 

bedrijfsgedeelte (de deel) heeft geen beschoten kap. Het woongedeelte van de oude boerderij heeft een 

holle spouw, de deel niet. Het oude hoofdgebouw heeft aan voor- en achterzijde een houten 

gevelbetimmering waar zinken damwandprofiel aan is bevestigd.  Op het erf is een oude erfbeplanting 

aanwezig in de vorm van een erfbosje bestaande uit zomereiken. Open water ontbreekt in het 

onderzoeksgebied.  

 

Op het voormalig agrarische bedrijf wordt al geruime tijd niet meer actief geboerd. Dieren en diervoer 

ontbreken in het onderzoeksgebied. De bijgebouwen staan leeg.  
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Detailopname van het onderzoeksgebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid.  

3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1  Algemeen  

In het plangebied worden drie gebouwen gesloopt. Op het erf wordt een nieuwe woning met bijgebouw 

gebouwd. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast middels een erfbeplanting. Op onderstaande 

verbeelding wordt de nieuwe situatie weergegeven.  

 

 

 
Weergave van de wenselijke nieuwe situatie na sloop van de gebouwen en nieuwbouw van de woning. 
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3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op beschermde dier- en plantensoorten. 

Hierbij is onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente invloeden die effecten kunnen 

veroorzaken. Dit zijn: 

 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid en trillingen door sloop- en graafwerkzaamheden; 

• Beïnvloeding van het waterpeil door tijdelijk peilbeheer (bronbemaling); 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

 
3.3 vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit 

een negatief effect heeft op beschermde soorten of bezette vogelnesten in de omgeving van het 

onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door 

de aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van het negatieve 

effect verschilt per soorten en soortgroep.  

 

Beoordeling invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De voorgenomen activiteit beperkt zich tot het onderzoeksgebied. Voorgenomen activiteit heeft geen 

negatief effect buiten het onderzoeksgebied. Er worden agrarische bijgebouwen gesloopt en een nieuwe 

woning in het onderzoeksgebied gebouwd.  
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4. Toelichting Flora en faunawet  

 

4.1 Algemeen  

De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse 

planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen 

verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en 

beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om 

beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het 

verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of 

andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen, 

weg te nemen of te verstoren. 

 

De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de 

Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in 

zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan: 

 

• Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in 

het projectgebied; 

• Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve 

effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.  

 

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen 

worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de 

mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op 

welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 

 

 

 

4.2 Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB) 

Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake 

art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en 

vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig. 

 

 

Globaal betekent dit het volgende: 

Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van 

‘zwaarte’:  

 

Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te 

worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte 

toets). 

 

Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 



8 

 

moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor 

andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde 

vogelsoorten: zie 3) 

 

Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR) 

Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is 

ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’, 

mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld 

in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.  

 

Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ff-

wet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te 

verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet).  Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang 

zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen 

hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of 

standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op 

populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).  

 

De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit 

artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen 

vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of 

plantensoort bieden als voorheen 

 

 

In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van 

het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen 

van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 

 

Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen (artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in 

acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. artikel 2, lid 

2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 

veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 

worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd 

teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze 

zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken). De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en 

dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of 

vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel 

dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is. 
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5. Gebiedsbescherming  

 

5.1. Natura 2000  

De bescherming van Natura 2000 gebieden wordt geregeld via de Natuurbeschermingswet. De provincie 

Overijssel is bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze gebieden. Voor activiteiten die 

leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding van deze gebieden dient een 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  

 

In een straal van 3 km rondom het onderzoeksgebied ligt geen Natura2000-gebied (Bron: Min. EZ 2013). 

Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteit en de afstand van het onderzoeksgebied tot 

het dichtstbij gelegen N2000-gebied, dan is het aannemelijk dat de voorgenomen activiteit geen negatief 

effect heeft op de instandhoudingsdoelen voor het natuurgebied. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen natuurbeschermingswet-vergunning aangevraagd te worden. 

 

 

5.2 Beschermd natuurmonument 

De bescherming van Beschermde natuurmonumenten wordt geregeld via de Natuurbeschermingswet. De 

provincie Overijssel is bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze gebieden. Voor activiteiten 

die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding van deze gebieden dient een 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  

Het onderzoeksgebied ligt niet in- of nabij een beschermd natuurmonument (Bron: Min. EZ 2013). Er hoeft 

geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning 

aangevraagd te worden.  
 

 

5.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  

De EHS is een instrument dat verankerd is binnen de ruimtelijke ordening. De EHS wordt tevens 

beschouwd als sturingsinstrument voor het inzetten van gelden voor een kwaliteitimpuls voor  natuur- en 

landschap. De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in de EHS dient uitgevoerd te worden in de 

afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’  als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing. 

Het plangebied ligt niet in of tegen de EHS. Aan de westzijde van het onderzoeksgebied ligt een strook 

cultuurland welke in de omgevingsverordening Overijssel (versie 3-7-2013) wordt aangemerkt als 

‘uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000’(Bron: Prov. Overijssel 2013).   

Ten westen en zuiden van het onderzoeksgebied liggen gronden welke tot de EHS behoren. Voorgenomen 

activiteit heeft geen nadelig effect op de kernkwaliteiten en ongevingscondities van de EHS. Er hoeft geen 

nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de omgevingsverordening 

Overijssel aangevraagd te worden. Op onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van de EHS 

weergegeven.  

 

 
Begrenzing van de EHS. Deze wordt met de groen & rode kleur aangeduid. Het onderzoeksgebied wordt met de cirkel 

aangeduid.  



10 

 

 

5.4 Conclusies 

Het onderzoeksgebied ligt niet in of direct naast een beschermd natuurgebied of de EHS. Voorgenomen 

activiteit heeft geen negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS of op de 

instandhoudingsdoelen van beschermde natuurgebieden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing van de omgevingsverordening Overijssel of een 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  
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6. Soortenbescherming; het onderzoek 

 

6.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 2 oktober 2013 eenmalig 

onderzocht op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van 

deze soorten (geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere 

aanvullende onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 

libellen en kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder goede 

weersomstandigheden (onbewolkt, droog, temperatuur 18 ℃ en een zwakke zuidwestenwind).  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

onderdelen: 

• Veldbezoek op 2 oktober 2013, uitgevoerd door een ervaren veldbioloog; 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Zoogdieren van Overijssel (Douma et al, 2011); 

 

 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 

onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor floristisch onderzoek. De onderzoeksperiode ligt buiten de 

bloeitijd van sommige soorten. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede 

inschatting gemaakt worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is en of de uitgevoerde 

inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Vogels 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de 

mogelijkheid dat er zich nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het 

onderzoeksgebied bevinden. De onderzoeksperiode is beperkt geschikt om alle in Nederland 

voorkomende broedvogels vast te stellen omdat het onderzoek buiten de broedtijd van de meeste 

soorten is uitgevoerd. Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting gemaakt 

worden van de potentieel aanwezige soorten, evenals een beoordeling van het onderzoeksgebied op de 

aanwezigheid van soorten waarvan nesten, nestplaatsen en het functionele leefgebied jaar rond 

beschermd zijn.  

 

Zoogdieren 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. Er is gekeken 

naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. 

Potentieel geschikte verblijfplaatsen van zoogdieren (incl. vleermuizen) in gebouwen en/of natuurlijke 

holen worden visueel geïnspecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een endoscoop met minicamera 

om holle ruimtes te inspecteren.  

 

Amfibieën & reptielen 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen. Op basis van 

standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het 

onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen.  

 

Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van dagvlinders. De onderzoeksperiode is 

beperkt geschikt voor onderzoek naar dagvlinders omdat het onderzoek buiten de vliegtijd van bepaalde 
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soorten is uitgevoerd. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld 

worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de uitgevoerde 

inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Libellen 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van libellen. De onderzoeksperiode is 

geschikt voor onderzoek naar libellen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan 

goed beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van kevers en mieren. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar kevers en mieren. Op basis van standplaatsfactoren 

en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor 

beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Vissen en kreeftachtige 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtige. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar vissen en kreeftachtige. Op basis van 

standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het 

onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

 

 

6.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte 

bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er 

beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen: 

 

• Libellen; 

• Kevers; 

• Dagvlinders; 

• Vaatplanten; 

• Vissen en kreeftachtige;  

• Reptielen;  

• Grondgebonden zoogdieren; 

• Amfibieën;  

 

Het is niet onwaarschijnlijk om soorten uit de volgende soortgroepen aan te treffen: 

• Vogels (gebouw bewonende soorten); 

• Vleermuizen (gebouw bewonende soorten); 

• Zoogdieren (steenmarter) 

 

 

 

 

6.3 Resultaten  

 

Planten 

In het onderzoeksgebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de 

inrichting maken het plangebied tot een nagenoeg ongeschikte groeiplaats voor bijzondere planten.  
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Broedvogels 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vogels in de gebouwen nestelen. De gebouwen zijn afgesloten 

voor vogels, o.a. door gaas onder de golfplaten te plaatsen waardoor vogels (en zoogdieren) geen toegang 

tot de holle ruimte tussen golfplaat en dakisolatie hebben.  

 

 
 

 

Zoogdieren; vleermuizen 

Er zijn geen vleermuizen in het onderzoeksgebied waargenomen en er zijn geen sporen gevonden die op 

het gebruik van de gebouwen als verblijfplaats door vleermuizen duiden. De bijgebouwen worden als een 

ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd, maar de aanwezigheid van een enkele 

(dwerg)vleermuis in het oude hoofdgebouw kan op basis van het uitgevoerde onderzoek niet helemaal 

uitgesloten worden. Potentiele verblijfplaatsen zijn holle ruimtes achter loodflappen, dak- en 

gevelbetimmeringen, lijsten, schoorsteen en dakpannen. Het gaat daarbij mogelijk om een verblijfplaats 

van één of enkele dieren, niet om een grote verblijfplaats zoals een kraamkolonie of winterverblijf. Het 

gebouw wordt daarvoor niet geschikt geacht.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn in het onderzoeksgebied geen zoogdieren waargenomen. De inrichting, staat van onderhoud en het 

beheer maken het onderzoeksgebied tot een nagenoeg ongeschikte habitat voor zoogdieren. De 

gebouwen zijn niet toegankelijk voor zoogdieren.  

 

Amfibieën & reptielen 

In het onderzoeksgebied zijn geen amfibieën en reptielen waargenomen. Het onderzoeksgebied vormt 

een ongeschikt habitat voor reptielen. De inrichting, staat van onderhoud en het beheer maken het 

onderzoeksgebied tot een nagenoeg ongeschikte habitat voor amfibieën. In het onderzoeksgebied zijn 

geen voortplantingslocaties van amfibieën aanwezig.  

 

Dagvlinders 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebieden geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Libellen 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Kevers en mieren 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten.  

Met gaas is de toegangen tot de holle ruimte 

tussen golfplaat en dakisolatie afgesloten voor 

vogels en zoogdieren. 
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Vissen en kreeftachtige 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten. De sloten in het onderzoeksgebied vormen een ongeschikt habitat 

voor deze soorten.  

 

 

6.4 Toetsingskader 

Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een 

ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet 

geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient 

rekening gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette 

vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot 

verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het 

uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet 

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal 

dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door de Bouwend 

Nederland  en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: 

www.NEPROM.NL) . Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en 

plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het 

verstoren van bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden.  

 

 

6.5 Samenvatting wettelijke consequenties 

 

Flora 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 

parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of 

de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

(Broed)vogels 

Er broeden geen vogels in de gebouwen in het onderzoeksgebied. De gebouwen zijn niet toegankelijk 

voor vogels. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Zoogdieren; vleermuizen 

Om de voorgenomen ingreep te toetsen op het effect op het leefgebied van vleermuizen, dan moet 

onderscheid gemaakt worden in de functie die het onderzoeksgebied kan hebben voor vleermuizen. Dit 

kan als vaste rust-/verblijfplaats of als vast leefgebied. 

 

Functionaliteit als verblijfplaats 

Er zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen en er zijn geen directe aanwijzingen gevonden dat vleermuizen 

een verblijfplaats in het onderzoeksgebied hebben. De bijgebouwen worden als ongeschikt beoordeeld 

als verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid van een verblijfplaats van een (vrij algemene soort 

als) gewone dwergvleermuis in het hoofdgebouw kan op basis van de uitgevoerde visuele inspectie niet 

volledig uitgesloten worden. Daarbij kan het gaan om een verblijfplaats van een individu of enkele 

exemplaren die een zomer-, winter of paarverblijf in het gebouw hebben. Daarbij gaat het mogelijk om 

een gewone- of ruige dwergvleermuis. De tweede bedrijfswoning op het erf wordt niet gesloopt. Deze 

lijkt in potentie ook geschikt als verblijfplaats voor deze soort waardoor het functionele leefgebied van 
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vleermuizen door de sloop van het hoofdgebouw niet wordt aangetast. Vleermuizen hebben namelijk een 

netwerk van verblijfplaatsen. Om te voldoen aan de algemene zorgplicht zoals bepaald in de Ff-wet, dient 

het gebouw niet gesloopt te worden in de periode dat vleermuizen in winterslaap verkeren. De beste 

periode om het hoofdgebouw te slopen is de periode mei-oktober, of afhankelijk van de temperatuur 

eerder of later. De avondtemperatuur dient gedurende minimaal vijf dagen minimaal 10 graden Celsius te 

zijn wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt voor dit aspect van het functionele leefgebied niet noodzakelijk geacht. 

 

 

Functionaliteit als leefgebied; foerageergebied  

Op basis van gebiedskenmerken kan voldoende geconcludeerd worden over de functionaliteit van het 

onderzoeksgebied als foerageergebied. Het onderzoeksgebied vormt geen geschikt foerageergebied voor 

vleermuizen. Er is geen geschikt foerageergebied van enige omvang zoals bosranden, houtsingels, open 

water, vochtige oevers of extensief grasland in het onderzoeksgebied aanwezig.  Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing wordt voor dit aspect van het functionele leefgebied niet noodzakelijk 

geacht. 

 

 

Functionaliteit als leefgebied; vliegroutes  

Op basis van gebiedskenmerken kan voldoende geconcludeerd worden over de functionaliteit van het 

onderzoeksgebied als vliegroute. Het onderzoeksgebied vormt geen lijnvormige landschapselement zoals 

houtsingel, kanaal of en laanbeplanting. Dergelijke landschapselementen worden door sommige soorten 

als vliegroute benut. Door de oprichting van het nieuwe bedrijf worden landschapselementen rondom het 

onderzoeksgebied welke mogelijk als vliegroute fungeren niet aangetast. Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing naar dit aspect van het functionele leefgebied voor vleermuizen wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

 

Zoogdieren; grondgebonden soorten 

In het onderzoeksgebied zijn geen grondgebonden zoogdieren waargenomen. Mogelijk maakt het 

onderzoeksgebied onderdeel uit van het functionele leefgebied van sommige soorten zoals vermeld in 

tabel 1 van de Ff-wet zoals haas, ree en vos. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor het 

verstoren, verwonden en doden van deze dieren, mits er voldoende zorgvuldig gehandeld wordt i.k.v. de 

algemene zorgplicht. Genoemde soorten zijn mobiel en komen waarschijnlijk in zeer lage dichtheden in 

het onderzoeksgebied voor. Vaste verblijfplaatsen ontbreken in het onderzoeksgebied. Er hoeven geen 

specifieke maatregelen genomen te worden om aan de zorgplicht te voldoen. Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing is voor deze soorten niet vereist. 

 

 

Amfibieën en Reptielen 

In het onderzoeksgebied komen mogelijk soorten amfibieën voor die vermeld staan in tabel 1 van de Ff-

wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteit. 

Het onderzoeksgebied vormt een ongeschikt habitat voor reptielen. Voor het uitvoeren van de 

voorgenomen activiteit is geen ontheffing van de Ff-wet nodig. Amfibieën komen incidenteel en 

vermoedelijk in zeer lage dichtheden voor in het onderzoeksgebied. Voortplantingswateren ontbreken. In 

het kader van de algemene zorgplicht hoeven geen nadere maatregelen genomen te worden. Nader 

onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

 

Dagvlinders 

Er zijn geen beschermde dagvlinders in het onderzoeksgebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer is het onderzoeksgebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Nader 

onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 
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Libellen 

Er zijn geen beschermde libellen in het onderzoeksgebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer is het onderzoeksgebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen 

geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde libellensoorten. Nader onderzoek of het aanvragen van 

een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Kevers en mieren 

Er zijn geen beschermde kevers en mieren in het onderzoeksgebied aangetroffen. Gelet op de inrichting 

en het gevoerde beheer is het onderzoeksgebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is 

geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Vissen en kreeftachtige 

Er zijn geen beschermde vissen en kreeftachtige in het onderzoeksgebied aangetroffen. Gelet op de 

inrichting en het gevoerde beheer is het onderzoeksgebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde 

soorten. Er is geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Flora Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Zoogdieren; 

grondgebonden 

Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten Mogelijk 

enkele soorten van tabel 1.  

Niet van toepassing geen 

Broedvogels tijdens 

broedseizoen (1) 

Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Broedvogels, 

beschermde vaste 

nestplaatsen 

Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Vleermuizen; 

functionaliteit van het 

leefgebied 

(foerageergebied + 

vliegroutes) 

Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Vleermuizen; vaste 

verblijfplaatsen 

onbekend Niet van toepassing  hoofdgebouw niet in 

winterdag slopen 

Reptielen Niet aanwezig Niet van toepassing  

Amfibieën Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten Mogelijk 

enkele soorten van tabel 1. 

(gewone pad, bruine 

kikker) 

Niet van toepassing geen 

Vissen Niet aanwezig Niet van toepassing  

Dagvlinders Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing geen 

Libellen Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing geen 

Overige 

ongewervelden 

Geen (aantasting van) 

tabel 2+3-soorten 

Niet van toepassing geen 

(1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 

september-februari  is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.  

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 
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Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 

Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 

 

6.6  Historische gegevens 

Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 

6.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd onder prima weersomstandigheden. Het volledige onderzoeksgebied 

is onderzocht.   
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7. Conclusies en advies 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal 

dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door de Bouwend 

Nederland  en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: 

www.NEPROM.NL) . Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en 

plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan.  Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals 

het verstoren van bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden.  

 

Er broeden geen vogels in de gebouwen in het onderzoeksgebied. Er komen in het gebied mogelijk enkele 

algemene flora- en faunasoorten voor die vermeld staan in tabel 1 van de Ff-wet. Voor het uitvoeren van 

de voorgenomen activiteit geldt voor het beschadigen, vernielen, verwonden en/of doden van deze 

soorten een algemene vrijstelling. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht. De soorten zijn mobiel of komen in zeer lage dichtheden in het onderzoeksgebied 

voor. Specifieke maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht worden niet noodzakelijk geacht.  

Alleen het oude hoofdgebouw vormt een mogelijke verblijfplaats van één of enkele (dwerg)vleermuizen. 

Het uitgevoerde onderzoek (visuele inspectie) kan daarover niet met zekerheid uitsluitsel geven. Door de 

sloop van dit gebouw wordt het functionele leefgebied niet aangetast omdat de te handhaven woning 

mogelijk ook als verblijfplaats fungeert. Vleermuizen hebben normaal een netwerk van verblijfplaatsen 

om niet afhankelijk te zijn van één verblijfplaats. In het kader van de algemene zorgplicht dient het 

hoofdgebouw gesloopt te worden buiten de periode dat vleermuizen in winterslaap verkeren. Het 

onderzoeksgebied vormt geen essentieel onderdeel van het foerageergebied of vliegroute van 

vleermuizen. 

 

Het onderzoeksgebied ligt niet in of tegen een beschermd natuurgebied of de EHS. De invloedsfeer van de 

voorgenomen activiteit beperkt zich tot het onderzoeksgebied en heeft geen negatief effect op gebieden 

erbuiten. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het 

N2000-gebied of de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden, er hoeft geen ontheffing van de ruimtelijke verordening Overijssel of 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.   
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet 

Bijlage 3. Fotobijlage  
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Bijlage 2: Toelichting AMvB 

 

Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawet 

In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet. De tabellen zijn aan 

de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor Artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in 

het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 

verband met wijziging van Artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB 

Artikel 75).  Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen. Alle vogelsoorten in Nederland zijn 

beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat aangegeven welk regime toepasselijk is 

voor vogelsoorten.  

 

 

 

 
Zoogdieren  
aardmuis Microtus agrestis  
bosmuis Apodemus sylvaticus  
dwergmuis Micromys minutus  
bunzing Mustela putorius  
dwergspitsmuis Sorex minutus  
egel Erinaceus europeus  
gewone bosspitsmuis Sorex araneus  
haas Lepus europeus  
hermelijn Mustela erminea  
huisspitsmuis Crocidura russula  
konijn Oryctolagus cuniculus  
mol Talpa europea  
ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus  
ree Capreolus capreolus  
rosse woelmuis Clethrionomys glareolus  
tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus  
veldmuis Microtus arvalis  
vos Vulpes vulpes  
wezel Mustela nivalis  
woelrat Arvicola terrestris  
 
Reptielen en amfibieën  
bruine kikker Rana temporaria  
gewone pad Bufo bufo  
middelste groene kikker Rana esculenta  
kleine watersalamander Triturus vulgaris  
meerkikker Rana ridibunda  

Mieren  
behaarde rode bosmier Formica rufa  
kale rode bosmier Formica polyctena  
stronkmier Formica truncorum  
zwartrugbosmier Formica pratensis  
 
Slakken  
wijngaardslak Helix pomatia  
 
Vaatplanten  
aardaker Lathyrus tuberosus  
akkerklokje Campanula rapunculoides  
brede wespenorchis Epipactis helleborine  
breed klokje Campanula latifolia  
dotterbloem Caltha palustris  
gewone vogelmelk Ornithogalum 
umbellatum  
grasklokje Campanula rotundifolia  
grote kaardenbol Dipsacus fullonum  
kleine maagdenpalm Vinca minor  
knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans  
koningsvaren Osmunda regalis  
slanke sleutelbloem Primula elatior  
zwanebloem Butomus umbellatus  

Tabel 3. Tabel 1 van de Ff-wet (Algemene soorten) 

 

Toelichting tabel 1 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of 

bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 

voor Artikel 8 t/m 12 van de flora- & faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.  

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 
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Tabel 2. 

 

Toelichting tabel 2 

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of 

bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor 

Artikel 8 t/m 12 van de flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 

moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Voor andere 

activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een 

ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige 

staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting 

tabel 3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 

Zoogdieren  
Damhert Dama dama  
Edelhert Cervus elaphus  
Eekhoorn Sciurus vulgaris  
Grijze zeehond Halichoerus grypus  
Grote bosmuis Apodemus flavicollis  
Steenmarter Martes foina  
Wild zwijn Sus scrofa  
 
Reptielen en amfibieën  
Alpenwatersalamander Triturus alpestris  
Levendbarende hagedis Lacerta vivipara  
 
Dagvlinders  
Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia  
Vals heideblauwtje Lycaeides idas  
 
Vissen  
Bermpje Noemacheilus barbatulus  
Kleine modderkruiper Cobitis taenia  
Meerval Silurus glanis  
Rivierdonderpad Cottus gobio  
 
Vaatplanten  
Aangebrande orchis Orchis ustulata  
Aapjesorchis Orchis simia  
Beenbreek Narthecium ossifragum  
Bergklokje Campanula rhomboidalis  
Bergnachtorchis Platanthera chlorantha  
Bijenorchis Ophrys apifera  
Blaasvaren Cystopteris fragilis  
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum  
Bleek bosvogeltje Cephalantera damasonium  
Bokkenorchis Himantoglossum hircinum  
Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis  
Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens  
Daslook Allium ursinum  
Dennenorchis Goodyera repens  
Duitse gentiaan Gentianella germanica  
Franjegentiaan Gentianella ciliata  
Geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri  
Gele helmbloem Pseudofumaria lutea  
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata  
Groene nachtorchis Coeloglossum viride  
Groensteel Asplenium viride  
Grote keverorchis Listera ovata  
Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea  
Gulden sleutelbloem Primula veris  
Harlekijn Orchis morio  
Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis  
Hondskruid Anacamptis pyramidalis  
Honingorchis Herminium monorchis  
Jeneverbes Juniperus communis  
Klein glaskruid Parietaria judaica  
kleine keverorchis Listera cordata  
kleine zonnedauw Drosera intermedia  
klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe  

kluwenklokje Campanula glomerata  
koraalwortel Corallorhiza trifida  
kruisbladgentiaan Gentiana cruciata  
lange ereprijs Veronica longifola  
lange zonnedauw Drosera anglica  
mannetjesorchis Orchis mascula  
maretak Viscum album  
moeraswespenorchis Epipactis palustris  
muurbloem Erysimum cheiri  
parnassia Parnassia palustris  
pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata  
poppenorchis Aceras anthropophorum  
prachtklokje Campanula persicifolia  
purperorchis Orchis purpurea  
rapunzelklokje Campanula rapunculus  
rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum  
rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa  
ronde zonnedauw Drosera rotundifolia  
rood bosvogeltje Cephalanthera rubra  
ruig klokje Campanula trachelium  
schubvaren Ceterach officinarum  
slanke gentiaan Gentianella amarella  
soldaatje Orchis militaris  
spaanse ruiter Cirsium dissectum  
steenanjer Dianthus deltoides  
steenbreekvaren Asplenium trichomanes  
stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris  
stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule  
stijf hardgras Catapodium rigidum  
tongvaren Asplenium scolopendrium  
valkruid Arnica montana  
veenmosorchis Hammarbya paludosa  
veldgentiaan Gentianella campestris  
veldsalie Salvia pratensis  
vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata  
vliegenorchis Ophrys insectifera  
vogelnestje Neottia nidus-avis  
voorjaarsadonis Adonis vernalis  
wantsenorchis Orchis coriophora  
waterdrieblad Menyanthes trifoliata  
weideklokje Campanula patula  
welriekende nachtorchis Platanthera bifolia  
wilde gagel Myrica gale  
wilde herfsttijloos Colchicum autumnale  
wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris  
wilde marjolein Origanum vulgare  
wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia  
witte muggenorchis Pseudorchis albida  
zinkviooltje Viola lutea calaminaria  
zomerklokje Leucojum aestivum  
zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum  
 
Kevers  
vliegend hert Lucanus cervus  
 
Kreeftachtige  
rivierkreeft Astacus astacus  
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4. Tabel 2 van de Ff-wet.  

 

Toelichting tabel 3 

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of 

bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor Artikel 8 t/m 12 van de flora & 

faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde 

gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig 

beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor 

Artikel 10 van de flora- en faunawet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door 

een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Als iemand activiteiten 

onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen 

vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. Voor andere 

activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig. 

 

Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria:  

1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang
1
; 

2) er is geen alternatief; 

3)  doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen 

de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet 

voldaan zijn). 

 

De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 - onderzoek en onderwijs  

- re-populatie en herintroductie  
- bescherming van flora en fauna  
- veiligheid van het luchtverkeer  
- volksgezondheid of openbare veiligheid  
- dwingende redenen van openbaar belang  
- het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom  

- belangrijke overlast veroorzaakt door dieren  
- uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw  
- bestendig gebruik  

- uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling   
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Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB  
 
Bijlage 1 AMvB  
 
Zoogdieren  
das Meles meles  
boommarter Martes martes  
eikelmuis Eliomys quercinus  
gewone zeehond Phoca vitulina  
veldspitsmuis Crocidura leucodon  
waterspitsmuis Neomys fodiens  
 
Reptielen en amfibieën  
adder Vipera berus  
hazelworm Anguis fragilis  
ringslang Natrix natrix  
vinpootsalamander Triturus helveticus  
vuursalamander Salamandra salamandra  
 
Vissen  
beekprik Lampetra planeri  
bittervoorn Rhodeus cericeus  
elrits Phoxinus phoxinus  
gestippelde alver Alburnoides bipunctatus  
grote modderkruiper Misgurnus fossilis  
rivierprik Lampetra fluviatilis  
 
Dagvlinders  
bruin dikkopje Erynnis tages  
dwergblauwtje Cupido minimus  
dwergdikkopje Thymelicus acteon  
groot geaderd witje Aporia crataegi  
grote ijsvogelvlinder Limenitis populi  
heideblauwtje Plebejus argus  
iepepage Strymonidia w-album  
kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius  
keizersmantel Argynnis paphia  
klaverblauwtje Cyaniris semiargus  
purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino  
rode vuurvlinder Palaeochrysophanus hippothoe  
rouwmantel Nymphalis antiopa  
tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania  
veenbesparelmoervlinder Bolaria aquilonais  
veenhooibeestje Coenonympha tullia  
veldparelmoervlinder Melitaea cinxia  
woudparelmoervlinder Melitaea diamina  
zilvervlek Clossiana euphrosyne  
 
Vaatplanten  
groot zeegras Zostera marina  
 
Bijlage IV HR  
 
Zoogdieren  
baardvleermuis Myotis mystacinus  
bechstein’s vleermuis Myotis bechsteinii  
bever Castor fiber  
bosvleermuis Nyctalus leisleri  
brandt’s vleermuis Myotis brandtii  
bruinvis Phocoena phocoena  
euraziatische lynx Lynx lynx  
franjestaart Myotis nattereri  
gewone dolfijn Delphinus delphis  
gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus  
gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus  
grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus  
grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum  
hamster Cricetus cricetus  

hazelmuis Muscardinus avellanarius  
ingekorven vleermuis Myotis emarginatus  
kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus  
kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros  
laatvlieger Eptesicus serotinus  
meervleermuis Myotis dasycneme  
mopsvleermuis Barbastella barbastellus  
nathusius’ dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  
noordse woelmuis Microtus oeconomus  
otter Lutra lutra  
rosse vleermuis Nyctalus noctula  
tuimelaar Tursiops truncatus  
tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus  
vale vleermuis Myotis myotis  
watervleermuis Myotis daubentonii  
wilde kat Felis silvestris  
witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus  
witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris  
 
Reptielen en amfibieën  
boomkikker Hyla arborea  
geelbuikvuurpad Bombina variegata  
gladde slang Coronella austriacus  
heikikker Rana arvalis  
kamsalamander Triturus cristatus  
knoflookpad Pelobates fuscus  
muurhagedis Podarcis muralis  
poelkikker Rana lessonae  
rugstreeppad Bufo calamita  
vroedmeesterpad Alytes obstetricans  
zandhagedis Lacerta agilis  
 
Dagvlinders  
donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous  
grote vuurvlinder Lycaena dispar  
pimpernelblauwtje Maculinea teleius  
tijmblauwtje Maculinea arion  
zilverstreephooibeestje Coenonympha hero  
 
Libellen  
bronslibel Oxygastra curtisii  
gaffellibel Ophiogomphus cecilia  
gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis  
groene glazenmaker Aeshna viridis  
noordse winterjuffer Sympecma paedisca  
oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons  
rivierrombout Stylurus flavipes  
sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis  
 
Vissen  
houting Conegonus oxyrrhynchus  
steur Acipenser sturio  
 
Vaatplanten  
drijvende waterweegbree Luronium natans  
groenknolorchis Liparis loeselii  
kruipend moerasscherm Apium repens  
zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis  
 
Kevers  
brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus  
gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus  
heldenbok Cerambyx cerdo  
juchtleerkever Osmoderma eremita  
 
Tweekleppigen  
bataafse stroommossel Unio crassus  

Tabel 5. Tabel 3 van de Ff-wet : Soorten bijlage IV HR (+ Platte schijfhoren) / bijlage 1 AMvB (zie volgende bladzijde) 
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Bijlage 3. Fotobijlage  

Impressie van het onderzoeksgebied ;   
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Bijlage 4 Standaard waterparagraaf 



datum 15-11-2013
dossiercode    20131115-5-7933

 

Geachte heer/mevrouw Jeroen ter Avest,

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 Erftransformatie Goudkampsweg 7 en 9.

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

ja
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater
● 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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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan "Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 7 en 9" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.1310000-vg01 van de gemeente Dinkelland; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen 

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

1.4  aan- en uitbouw: 
een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw, 
maar in functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw); 

1.5  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

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

1.7  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.8  bed-and-breakfast: 
het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben; 

1.9  bedrijf: 
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of herstellen van 
goederen; 

1.10  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; 

1.11  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 
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1.12  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.13  bijgebouw: 
een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw; 

1.14  boomteelt: 
de teelt van boomkwekerijgewassen; 

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

1.16  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

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

1.18  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

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

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

1.21  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; 

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

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

1.24  geluidsgevoelige objecten: 
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder; 
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1.25  hoofdgebouw: 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is; 

1.26  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; 

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

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

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

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

1.31  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; 

1.32  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); 

1.33  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; 

1.34  overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste 
één wand; 
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1.35  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); 

1.36  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; 

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

1.38  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; 

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

1.40  sierteelt: 
de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken; 

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

1.42  voorkeurgrenswaarde: 
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder; 

1.43  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding; 

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

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

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

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

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

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

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

2.6  afstand tot de weg 
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg; 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

 

Artikel 3  Agrarisch - 1 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

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

a. het agrarisch gebruik; 
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en 

cultuurhistorische waarden; 
met daaraan ondergeschikt: 

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden; 
d. doeleinden van agrarisch natuurbeheer; 
e. cultuurgrond; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. extensief dagrecreatief medegebruik; 
h. wegen en paden; 
i. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen; 
met de daarbijbehorende: 

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 

Gebouwen mogen binnen deze bestemming niet worden gebouwd.  

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

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

a. 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; 
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 voor zover het gronden betreft die gelegen 

zijn voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van een bedrijfswoning en/of 
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; 
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f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten 
behoeve van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereikbaarheid van bebouwde percelen en 
veldschuren; 

g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen 
en streekeigen producten; 

h. het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boomteelt, houtteelt of overige opgaande 
teeltvormen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - boom- en sierteelt'; 

i. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt; 
j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbij behorende 

bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend; 
k. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin. 

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

3.4.1  Vergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van, buiten de aangeduide bouwpercelen, de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 

a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas 
deel uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Boswet of 
krachtens een op grond van de Boswet vastgestelde verordening; 

b.  het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten 
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare; 

c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van 
ten hoogste 1,00 hectare; 

d.  het afgraven en/of ophogen van gronden; 
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen; 
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het 

educatief medegebruik; 
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen, met uitzondering van het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting 
van percelen;  

h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 
–leidingen, anders dan voor de middels dit bestemmingsplan te realiseren gebouwen. 

 

3.4.2  Uitzondering vergunningplicht 

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

a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen; 
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten hoogste 30 cm 

betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
 

3.4.3  Afwegingskader 

De in lid 3.4.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen, 
de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden.  



Bestemmingsplan “Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 7 en 9” 
Vastgesteld 

 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

 

11 

 

Artikel 4  Wonen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen, en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten 
voor: 
1. een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; 
2. mantelzorg; 

met de daarbijbehorende: 

b. tuinen, erven en terreinen; 
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens 
van toepassing zijn voor functies die na afwijking van de gebruiksregels aan de woonfunctie zijn 
toegevoegd; 

b. het aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt niet meer dan één;  
c. een hoofdgebouw zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de situering van het bestaande 

hoofdgebouw; 
d. de inhoud van een hoofdgebouw zal ten hoogste de bestaande inhoud bedragen; 
e. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ bedragen, tenzij de 

bestaande inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw meer bedraagt dan 750 m³, in welk geval de 
inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw ten hoogste de bestaande inhoud zal bedragen; 

f. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen; 
g. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen; 
h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen; 
i. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen;  
j. op gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - woning' mag geen 

woning worden gebouwd.  
 

4.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van 
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij: 
1. de bestaande afstand minder bedraagt; 
2. het hoofdgebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen vóór de 

voorgevel van het hoofdgebouw zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de 
bestaande situering ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw geldt; 

b. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen ten hoogste op een afstand van 25,00 m vanuit het 
dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd; 
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c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk 
geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen met een maximum 
van 350 m

2
; 

d. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen en de 
aangebouwde overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 75% van de oppervlakte van het 
hoofdgebouw bedragen; 

e. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 

bouwhoogte van het hoofdgebouw; 
g. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° bedragen; 
h. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 60° bedragen; 
 

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de 
hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal 
bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a. het bepaalde in lid 4.2.1 onder c en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebouwd in afwijking van de 
situering van het bestaande hoofdgebouw, mits: 
1. de huidige situering van het hoofdgebouw belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor 

de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd ten 
gunste van een goed woon- en leefklimaat, al dan niet vanwege stedenbouwkundige redenen; 

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiks mogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

b. het bepaalde in lid 4.2.1 onder d en toestaan dat, in geval van gehele sloop van het hoofdgebouw met een 
bestaande inhoud van meer dan 2.000 m³, een nieuw hoofdgebouw wordt gebouwd met een inhoud van 
ten hoogste 2.000 m³, mits: 
1. het nieuwe hoofdgebouw wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande karakteristieke hoofdvorm; 
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de woonsituatie, de 

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

c. het bepaalde in lid 4.2.1 onder e en toestaan dat de inhoud van een woning wordt vergroot, mits: 
1. de inhoud van de woning ten hoogste de inhoud van het hoofdgebouw zal bedragen; 
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
d. het bepaalde in lid 4.2.2 onder c en d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 m², 
mits: 
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte voor dieren 

en/of de opslag van materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van eigen gronden dan wel in 
situaties waar al 100 m² aan stalruimte voor dieren en/of de opslag van materieel aanwezig is; 
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2. er sprake is van eigendom van gronden buiten het erf met een omvang van ten minste 5.000 m²; 
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

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

e. het bepaalde in lid 4.2.2 onder c en d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw meer bedraagt dan 350 m², mits: 
1. bij vervanging boven de in lid 4.2.2 onder c toegestane 350 m² ten hoogste 50% van de gesaneerde 

oppervlakte wordt teruggebouwd; 
2. de vervanging bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; 
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de 

woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiks mogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

f. het bepaalde in lid 4.2.2 onder g en toestaan dat aangebouwde bijbehorende bouwwerken tot ten 
hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits: 
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld. 

4.4  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 caravanstalling; 

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, inclusief bijbehorende bouwwerken, 

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 hoofdgebouw voor meer dan één woning; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan in 

de vorm van boerderijkamers; 
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden 

detailhandel; 
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden; 
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten; 
i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 

bouwwerken. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a. het bepaalde in lid 4.4 onder d en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning, mits: 
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een 

derde (huishouden van een) persoon; 
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere 

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

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

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

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

b. het bepaalde in lid 4.4 onder d en toestaan dat uitsluitend in een hoofdgebouw meer dan één woning mag 
worden gebouwd, mits: 
1. het aantal woningen ten hoogste twee zal bedragen, in geval de inhoud van het hoofdgebouw ten 

minste 1.000 m³ bedraagt; 
2. het aantal woningen ten hoogste drie zal bedragen, in geval de inhoud van het hoofdgebouw ten 

minste 1.500 m³ bedraagt; 
3. de bestaande bouwmassa van het hoofdgebouw niet wordt vergroot; 
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden; 
c. het bepaalde in lid 4.4 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: 
1. de logiesverstrekking uitsluitend plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan 

van een bestaande entree (deur); 
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen aanwezig mogen zijn; 
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt; 
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt; 
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging; 
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang; 
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden. 
d. het bepaalde in lid 4.4 onder i en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak, 

worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, 
met de daarbijbehorende bouwwerken, mits: 
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de open bare 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 nabij gelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens); 
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt; 
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen; 
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen. 

4.6  Wijzigingsbevoegdheid 

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

a. de aanduiding “specifieke vorm van wonen - boerderijkamers” wordt aangebracht, mits: 
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1. de kamers in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden ondergebracht, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van één entree gezamenlijk voor alle kamers; 

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

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

4. de oppervlakte van een boerderijkamer ten hoogste 60 m² bedraagt; 
5. de gezamenlijke oppervlakte van de boerderijkamers per bouwperceel ten hoogste 500 m² bedraagt; 
6. de kamers bedrijfsmatig geëxploiteerd worden door één van de bewoners van het perceel; 
7. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
b. de bestemming ‘Wonen’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Be drijf - Voormalig agrarisch’, mits: 
c. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 16 ('Bedrijf - Voormalig agrarisch') van 

het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' van overeenkomstige toepassing zijn; 
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aan grenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
e. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning; 
f. de bedrijfsfunctie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalig agrarisch gebruikte gebouwen, die 

aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging; 
g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 6  Algemene bouwregels 

a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zullen, wanneer op gronden grenzend 
aan de bestemming 'Verkeer' gebouwen en overkappingen worden opgericht, de afstand van de 
gebouwen en overkappingen tot de as van de weg ten minste 15,00 m bedragen, tenzij de bestaande 
afstand minder bedraagt, in welke geval de afstand tot de as van de weg ten minste de bestaande afstand 
zal bedragen. 

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken verlenen van lid a en toestaan dat gebouwen dichter 
op de weg worden gebouwd, mits: 
1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer en/of 

verkeersveiligheid; 
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels 

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

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, tenzij het gronden 
betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan; 

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf; 
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en 
werken en werkzaamheden; 

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

e. het storten van puin en afvalstoffen; 
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen; 
g. niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen. 
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

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

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een voorgevel wordt 
gebouwd op de wijze van: 
1. 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 9  Overige regels 

9.1  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. 

9.2  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. 

9.3  Bebouwingsgrenzen wegverkeerslawaai 

9.3.1  Bouwregel 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zal de afstand van geluidsgevoelige 
bebouwing ten opzichte van de rand van de weg ten minste de bestaande afstand bedragen, voor zover deze 
bebouwing gesitueerd is binnen de geluidszone langs geluidsgevoelige wegen. 

9.3.2  Afwijken bouwregel 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.3.1 en toestaan dat 
de bestaande afstand van geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de rand van de weg wordt verkleind, 
mits: 

a. de huidige situering belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de bewoners zelf en er met 
een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd al dan niet vanwege 
stedenbouwkundige redenen, dan wel er sprake is van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de 
geluidszone is verkleind of geheel is komen te vervallen; 

b. de geluidsbelasting van een geluidsgevoelig bouwwerk niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 10  Overgangsrecht 

10.1  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. 

10.2  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 11  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 7 en 9. 

Vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland d.d. 3 november 2014. 
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