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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 
Op 21 januari 2014 is het bestemmingsplan "Lattrop Kraakenhof" vastgesteld door de raad van de gemeente 
Dinkelland. Het bestemmingsplan voorziet in een kavel voor een twee-onder-één-kapwoning en vier ruime kavels 
voor vrijstaande woningen. De twee-onder-één-kapwoning is in 2016 gebouwd. Door een gebrek aan interesse 
voor de vrijstaande kavels zijn deze kavels tot op heden niet tot ontwikkeling gebracht. Dit heeft te maken met 
het feit dat de kavels over het algemeen te groot en daarmee te duur worden gevonden. 

Vanuit een samenwerking tussen de dorpen en de gemeente in het kader van Mijn Dinkelland 2030 is vanuit het 
dorp Lattrop het voorstel geopperd om de verkoop van de bouwkavels zelf ter hand te nemen. Dit heeft geleid tot 
een herverkaveling van het gebied waarbij ruimte wordt geboden aan één vrijstaande woning op een ruime kavel, 
één vrijstaande woning op een kleinere kavel (circa 295 m2) en een twee-onder-één-kapwoning. Het op basis van 
het geldend bestemmingsplan maximaal toegestaan woningbouwaantal wijzigt niet met deze herverkaveling. 
Naast de herverkaveling is tevens verzocht om de toegestane bouwhoogte voor hoofdgebouwen van 8 meter te 
verhogen tot 9 meter. Hierom is verzocht omdat deze vergroting net de ruimte biedt om moderne woningen te 
kunnen realiseren bestaande uit twee bouwlagen met een kap.

De gewenste herverkaveling en verhoging van de toegestane bouwhoogte voor hoofdgebouwen tot 9 meter is niet 
mogelijk binnen het vigerend bestemmingsplan. Om de gewenste herverkaveling en de verhoging van de 
bouwhoogte juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan opgesteld. 

1.2  Ligging en begrenzing van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan het Kraakenhofplein in Lattrop. Het Kraakenhofplein ligt in het verlengde van de 
Kraakenhof. Het plangebied heeft een oppervlakte van 1.965 m2 en is kadastraal bekend als gemeente 
Denekamp, sectie L, nummer 1473. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de woonpercelen Kraakenhof 
15 en 17 en aan de oostzijde aan de woonpercelen van de twee-onder-één-kapwoningen die in 2016 zijn 
gebouwd. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de achtertuinen van de woningen aan de Ottershagenweg 
33 en 35 en aan de westzijde ligt de plangrens achter de houtsingel.

In figuur 1.1 wordt de ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven. 

Figuur 1.1: Ligging en begrenzing plangebied (Bron: ArcGIS/ Key2Geo)



1.3  Geldend bestemmingsplan
Het vigerend bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied is het bestemmingsplan "Lattrop Kraakenhof". Dit 
bestemmingsplan is op 21 januari 2014 vastgesteld door de raad van de gemeente Dinkelland. Op basis van dit 
bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied bestemd als 'Wonen' waarbij vier bouwvlakken voor 
vrijstaande woningen zijn opgenomen. Daarnaast geldt de bestemming 'Verkeer' en de gebiedsaanduiding 
'vrijwaringszone - molenbiotoop'. In figuur 1.2 is een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan 
"Lattrop Kraakenhof" opgenomen. 

Figuur 1.2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan "Lattrop Kraakenhof" (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

In de regels van de bestemming 'Wonen' is bepaald dat binnen de bouwvlakken in het plangebied uitsluitend 
vrijstaande hoofdgebouwen (woningen) zijn toegestaan. De toegestane goot- en bouwhoogte bedraagt 
respectievelijk 4 en 8 meter. 

De gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' is opgenomen ter bescherming van de belevingswaarde 
en het functioneren van de Oortmanmolen. In paragraaf 4.7 wordt hier nader op ingegaan.

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Dit 
bestemmingsplan regelt de gewenste herverkaveling en het toestaan van een bouwhoogte van maximaal 9 
meter.

1.4  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Lattrop, herziening Kraakenhof" bestaat uit de volgende stukken:

Regels (met bijlage);
Verbeelding (tek. nr. NL.IMRO.1774.LATBPKRAAKENHOFHER-VG01

Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting heeft weliswaar geen bindende werking, 
maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave van de onderbouwing van het bestemmingsplan en bij 
uitleg van verbeelding en planregels.
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1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de planbeschrijving. Hierbij komt zowel de huidige als de 
toekomstige situatie aan bod. Het derde hoofdstuk omvat een beschrijving van het relevante ruimtelijk beleid van 
de diverse betrokken overheden. Daarbij wordt bekeken of het bestemmingsplan in lijn is met dit beleid. In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verschillende van invloed zijnde milieu- en omgevingsaspecten zoals 
milieuzonering, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, ecologie en water. In hoofdstuk 5 wordt de juridische 
planopzet toegelicht. Hier wordt beschreven en verantwoord hoe hetgeen in voorliggend plan is beschreven 
juridisch is geregeld. Een ontwikkeling dient ook economisch uitvoerbaar te zijn, dit is het onderwerp van 
hoofdstuk 6. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de procedure/maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 
plan.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie
Het plangebied betreft in de huidige situatie een onbebouwd braakliggend perceel aan het Kraakenhofplein, deze 
straat ligt in het verlengde van de Kraakenhof. De omgeving van het plangebied wordt aan de noord-, oost-, en 
zuidzijde gekenmerkt door woningbouw. Ten westen is sprake van gronden die agrarisch in gebruik zijn. In figuur 
2.1 is een luchtfoto opgenomen van het plangebied. Deze luchtfoto geeft een beeld van de huidige situatie. In 
figuur 2.2 zijn enkele foto's opgenomen van het plangebied die in december 2016 zijn genomen. 

Figuur 2.1: Luchtfoto plangebied (Bron: Key2Geo)

Figuur 2.2: Foto's plangebied genomen in december 2016 (Bron: Cyclomedia)



2.2  Toekomstige situatie 
Vanuit een samenwerking tussen de dorpen en de gemeente in het kader van Mijn Dinkelland 2030 is vanuit het 
dorp Lattrop het voorstel geopperd om de verkoop van de resterende bouwkavels aan het Kraakenhofplein zelf ter 
hand te nemen. Dit heeft geleid tot een herverkaveling van het gebied waarbij ruimte wordt geboden aan één 
vrijstaande op een ruime kavel, één vrijstaande woning op een kleinere kavel en twee kavels voor een 
twee-onder-één-kapwoning. In de nieuwe verkavelingsopzet blijft sprake van een maximaal woningbouwaantal 
van vier woningen, het toegestaan aantal woningen wijzigt dus niet door de herverkaveling.  

De nieuwe situatie wordt in figuur 2.3 weergegeven. 

Figuur 2.3: Nieuwe verkavelingsopzet Kraakenhof (Bron: Aannemersbedrijf Warmes B.V.)

Voor de vrijstaande woning op de ruime kavel is inmiddels een eerste concept-ontwerp uitgewerkt. De footprint 
van dit concept-ontwerp wordt weergegeven in figuur 2.3. Het concrete ontwerp dient nog getoetst te worden 
door de Stadsbouwmeester. Om deze reden zijn in dit plan nog geen aanzichten opgenomen, deze kunnen als 
gevolg van het oordeel van de Stadsbouwmeester immers nog wijzigen. 
Voor de overige kavels voor een vrijstaande woning en de twee-onder-één-kapwoning is nog geen 
concept-ontwerp uitgewerkt. 

Naast de herverkaveling is tevens verzocht om de toegestane bouwhoogte voor hoofdgebouwen van 8 meter te 
verhogen tot 9 meter. Het vergroten van de bouwhoogte tot 9 meter biedt net de nodige ruimte om moderne 
woningen te kunnen realiseren met 2 bouwlagen en een kap.

Ten zuiden van de ruime kavel voor de vrijstaande woning blijft een strook grond in eigendom bij de gemeente. 
Op deze grond is ruimte om een voet- en/of fietspad aan te leggen. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

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. 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. 

3.1.1.1  Conclusie

Dit bestemmingsplan voorziet in de herverkaveling van een lokale, kleinschalige en binnenstedelijke 
woningbouwontwikkeling. Hiermee zijn geen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte gemoeid.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) (2011) 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van 
bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Deze vorm van 
normstelling sluit aan op de vroegere pkb's met concrete beleidsbeslissingen en beslissingen van wezenlijk 
belang die ook van betekenis waren voor de lagere overheden. 

In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te 
stellen zou moeten worden ingezet door de Rijksoverheid. Het gaat onder meer om de volgende nationale 
belangen: Rijksvaarwegen, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, 
Ecologische Hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen 
et cetera. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 
bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het 
Barro bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. 

De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Bij 
besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels 
legt beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, voor 
zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling. 



3.1.2.1  Conclusie

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk waarbij nationale belangen gemoeid zijn. Het 
Barro heeft dan ook geen invloed op het bestemmingsplan 

3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de Ladder voor duurzame verstedelijking in het 
Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, tweede lid) opgenomen. Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in 
werking getreden. De Ladder ziet op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 
en infrastructurele besluiten. De Ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk 
ruimtelijk besluit dat een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk maakt. 

Indien sprake is van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' dient in het kader van de Ladder gemotiveerd te worden 
dat de voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte. Indien een ontwikkeling buiten 
bestaand stedelijk gebied mogelijk gemaakt wordt, dient tevens gemotiveerd te worden waarom niet binnen 
bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

3.1.3.1  Conclusie

Voor woningbouwlocaties geldt volgens de overzichtsuitspraak (ABRvS, 28 juni 2017; ECLI:NL:RVS:2017:1724) 
dat 'in beginsel' sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 woningen gerealiseerd 
worden. In dit geval is sprake van een herverkaveling van een kleinschalige woningbouwontwikkeling in de kern 
Lattrop. Het geldend bestemmingsplan staat net als dit bestemmingsplan maximaal vier woningen toe binnen 
het plangebied, van een toename van woningen is dan ook geen sprake. De Ladder voor duurzame 
verstedelijking is dan ook niet van toepassing op dit bestemmingsplan.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is de provinciale visie voor de fysieke leefomgeving van Overijssel en heeft een 
wettelijke basis in het omgevingsrecht. In de omgevingsvisie bekijkt de provincie onderwerpen als ruimtelijke 
ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur in samenhang met een duurzame ontwikkeling 
van de fysieke leefomgeving. Het beleid voor de fysieke leefomgeving staat primair in dienst van de 
sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel. 'Rode draden' bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in 
Overijssel zijn duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. De 
Omgevingsverordening Overijssel wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de 
doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt niet meer geregeld dan nodig is 
voor het belang zoals dat in de Omgevingsvisie is verwoord. De verordening voorziet ten opzichte van de 
Omgevingsvisie dus niet in nieuw beleid.

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de provinciale ambities, hanteert de provincie het Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie. In dit uitvoeringsmodel staan de stappen of, waar en hoe centraal. Bij een initiatief kan aan de 
hand van deze drie stappen bepaald worden of een initiatief binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk 
is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden. In figuur 3.1 wordt het uitvoeringsmodel schematisch 
weergegeven.
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Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

De betreffende niveaus worden hierna kort toegelicht waarbij het plan wordt getoetst aan het betreffende niveau 
uit het uitvoeringsmodel.

3.2.3.1  Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen mogelijk zijn. Daarbij 
kan onderscheid gemaakt worden tussen generieke beleidskeuzes die voor heel Overijssel gelden en 
gebiedspecifieke beleidskeuzes die op voorhand bepaalde ontwikkelingen uitsluiten in een bepaald gebied.

Relevante artikelen uit de Omgevingsverordening Overijssel zijn in dit geval artikel 2.1.2 lid 1, 2.1.3 lid 1 en 
artikel 2.2.2 lid 1 t/m 4. Op deze artikelen wordt hierna nader ingegaan. 

Artikel 2.1.2, lid 1: (Principe van concentratie)

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen voor lokaal gewortelde 
bedrijvigheid en het realiseren van stedelijke voorzieningen, met bijbehorende infrastructuur en 
groenvoorzieningen om te voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere doelgroepen. 

Toetsing van het initiatief

Zoals blijkt uit paragraaf 3.3.1 en 3.4.2 is in de gemeentelijke woningbouwprogrammering ook uitgegaan van 
woningbouw voor de lokale behoefte. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat dit plan voldoet aan artikel 2.1.2, lid 
1 van de Omgevingsverordening Overijssel. 

Artikel 2.1.3, lid 1: (Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik)

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

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



Toetsing van het initiatief

Er is in dit geval sprake van een binnenstedelijke locatie in de kern Lattrop. De gronden zijn in de huidige 
situatie al bestemd als 'Wonen' en kunnen ook als zodanig gebruikt worden voor deze stedelijke functie. Van 
een extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving is met dit bestemmingsplan dan ook geen sprake. 

Artikel 2.2.2, lid 1 t/m 4: Realisatie nieuwe woningen 

1. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, 
voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is 
aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw.

2. In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen zoals vastgesteld in 
het kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien.

3. In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, mag - in afwijking van 
lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een maximum van 100% van de behoefte 
zoals vastgesteld in het kader van de woonafspraken.

4. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn aangetoond als 
realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en 
provincie op basis van regionale afstemming.

Toetsing van het initiatief

Het actuele gemeentelijk woningbouwprogramma is in overeenstemming met het RWP Twente (april 2017) (zie 
ook paragraaf 3.3). Op de gronden in het plangebied kunnen maximaal vier woningen gerealiseerd worden, deze 
woningbouwontwikkeling maakt als hard plan onderdeel uit van het gemeentelijk woningbouwprogramma. 
Hoewel niet zozeer sprake is van nieuwe woningen, het geldend bestemmingsplan staat immers al vier 
woningen in het plangebied toe, past de woningbouwontwikkeling aan het Kraakenhofplein wel binnen de 
geldende woonafspraken die tussen de gemeente en provincie op basis van regionale afstemming zijn gemaakt 
(lid 3 en 4). Gelet hierop wordt voldaan aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel.

3.2.3.2  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 provinciale visie op 
de ruimte in Overijssel worden zes ontwikkelingsperspectieven onderscheiden: drie voor de Groene Omgeving en 
drie voor de Stedelijke Omgeving. Deze ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een 
combinatie van functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De 
ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat ontwikkeld zou kunnen worden.

In figuur 3.2 is een uitsnede van de ontwikkelingsperspectievenkaart opgenomen met daarin weergegeven de 
locatie van het plangebied. Zoals hieruit blijkt is het plangebied gelegen binnen het ontwikkelingsperspectief 
'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'.
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Figuur 3.2: Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart (Bron: Provincie Overijssel)

'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'

Binnen dit ontwikkelingsperspectief geldt dat altijd gebouwd mag worden voor de lokale behoefte aan wonen, 
werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal afgestemd. 
Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en 
aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. 

Toetsing van het initiatief

Dit plan voorziet in een herverkaveling van een woningbouwontwikkeling aan het Kraakenhofplein te Lattrop. 
Vanwege een gebrek aan interesse voor de ruime vrijstaande kavels is vanuit het dorp Lattrop het voorstel 
geopperd om de verkoop van de bouwkavels zelf ter hand te nemen. Dit heeft geleid tot een herverkaveling van 
het gebied, het toegestane woningbouwaantal neemt daarbij ten opzichte van het geldend bestemmingsplan niet 
toe. De te realiseren woningen zijn bedoeld voor de lokale behoefte. Gelet op de locatie en de ontwikkeling die 
dit bestemmingsplan mogelijk maakt wordt geconcludeerd dat dit plan in overeenstemming is met het ter 
plaatse geldende ontwikkelingsperspectief. 

3.2.3.3  Gebiedskenmerken

Nieuwe ruimtelijke opgaven wil de provincie verbinden met bestaande gebiedskenmerken. De gebiedskenmerken 
spelen zo een belangrijke rol bij de vraag hoe een initiatief invulling kan krijgen. Onder gebiedskenmerken wordt 
verstaan de ruimtelijke kenmerken van een gebied of een gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en 
kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. 

De provincie onderscheidt de gebiedskenmerken in vier lagen:

de natuurlijke laag;
de laag van het agrarisch cultuurlandschap;
de stedelijke laag;
de laag van de beleving. 

In dit geval is sprake van een binnenstedelijke locatie. De bij de 'Natuurlijke laag' en de 'Laag van het agrarisch 
cultuurlandschap' behorende gebiedskenmerken kunnen dan ook buiten beschouwing worden gelaten. Deze 
gebiedskenmerken komen immers niet (meer) voor in het plangebied en kunnen in redelijkheid ook niet worden 
teruggebracht.

Stedelijke laag

De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, spoorwegen en waterwegen. 



Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden en de grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de 
rust van de dorpen en de landelijke wegen en paden. In Overijssel is een rijk palet ontstaan aan 
onderscheidende steden en dorpen. Elk met een eigen karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele 
opbouw en kwaliteit.

Op basis van de 'Stedelijke laag' is het plangebied aangemerkt als 'Woonwijken 1955 - nu'. In figuur 3.3 wordt dit 
weergegeven.

Figuur 3.3: Gebiedskenmerkenkaart 'Stedelijke laag' (Bron: Provincie Overijssel)

'Woonwijken 1955 - nu'

De woonwijken van 1955 tot nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een collectief idee en 
grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn uiteengelegd en de wijken zijn 
opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter. Er is sprake van een tijdsgebonden 
verkavelingsstructuur op basis van verschillende ordeningsprincipes. Als ontwikkelingen plaats vinden in de 
naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich in de aard, maat en het karakter van het grotere 
geheel (patroon van o.a. wooneenheden en parken), maar is als onderdeel daarvan wel herkenbaar. De 
groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp. 

Toetsing van het initiatief

In het voorliggende geval is sprake van herverkaveling om zo de resterende vier kavels in het plangebied te 
kunnen verkopen. Daarnaast wordt de toegestane bouwhoogte verhoogt van 8 naar 9 meter. Met de beoogde 
herverkaveling en het toestaan van een hogere bouwhoogte is nog steeds sprake van een plan dat qua aard, 
maat en karakter passend is in de omgeving. Dit bestemmingsplan is dan ook passend binnen het 
gebiedskenmerk van de 'Stedelijke laag'.

Laag van de beleving

In de laag van de beleving komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die 
gaat over de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve 
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving. 

Op basis van de 'Laag van beleving' is het plangebied aangeduid met het gebiedskenmerk 'donkerte', in figuur 3.4 
wordt dit weergegeven.
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Figuur 3.4: Gebiedskenmerkenkaart 'Laag van de beleving'(Bron: Provincie Overijssel)

'Donkerte'

Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. In de donkere gebieden wordt ingezet op alleen minimaal 
noodzakelijke toepassing van kunstlicht. Dit vereist het selectief inzetten en ‘richten’ van kunstlicht. Dit betekent 
op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen, bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze 
‘s nachts uit kan of anders lichtbronnen selectiever richten. Bij ontwikkelingen in het buitengebied is veel 
aandacht voor het vermijden van onnodig kunstlicht. 

Toetsing van het initiatief

Dit bestemmingsplan zal in vergelijking met het geldend bestemmingsplan niet leiden tot een toename van de 
hoeveelheid kunstlicht. Het wegenpatroon in het plangebied, evenals het toegestane maximum aantal woningen 
neemt immers niet toe. Gelet hierop heeft dit bestemmingsplan geen negatieve invloed op het gebiedskenmerk 
'donkerte'.

3.2.4  Conclusie

Gelet op het bepaalde in deze paragraaf wordt geconcludeerd dat het initiatief in overeenstemming is met de 
uitgangspunten van het provinciaal beleid zoals verwoord in de Omgevingsvisie Overijssel en verankerd in de 
Omgevingsverordening Overijssel.

3.3  Regionaal beleid

3.3.1  Regionale Woonprogrammering Twente

Op 29 januari 2016 is de bestuursovereenkomst woonafspraken Twente door de gemeente Dinkelland 
ondertekend. Onderdeel van deze overeenkomst is een Regionaal Woningbouwprogramma (RWP Twente). Op 
basis van de Primosprognose 2013 is bij de ondertekening van de Woonafspraken Twente aan Dinkelland in het 
RWP Twente voor de periode 2015 tot en met 2024 een bouwprogramma toegekend van 620 woningen. Op 
basis van de middeling van de prognoses over de laatste 6 jaar is in de meest actuele versie van het RWP 
Twente (april 2017) aan Dinkelland het in figuur 3.4 weergegeven woningbouwprogramma toegekend. 



Figuur 3.4: Woningvraag en -aanbod gemeente Dinkelland (periode 2017 t/m 2026) (Bron: Stec Groep)

Indien de bandbreedte van 10% wordt meegerekend is sprake van een netto woningvraag van 690 woningen. Dat 
is een toename van 70 woningen ten opzichte van het oorspronkelijke programma.

Met plannen met een directe bouwtitel voorziet Dinkelland in zo’n 55% van de woningvraag voor de komende 10 
jaar. De gemeente Dinkelland gaat uit van een onderprogrammering van 80%. De resterende 20% wil de 
gemeente bij voorkeur inzetten voor herontwikkeling van locaties voor herstructurering en transformatie. Ook de 
toenemende vraag van zogeheten rood voor rood plannen vereist meer flexibiliteit in de programmering.

3.3.1.1  Conclusie

In het geval van de woningbouwontwikkeling aan het Kraakenhofplein is geen sprake van een toename van het 
aantal woningen. Het toegestane aantal woningen blijft met de herverkaveling gelijk, namelijk maximaal vier. 
Deze vier woningen maken onderdeel uit van het actuele gemeentelijke woningbouwprogramma. Dit programma 
is in overeenstemming met het RWP Twente. Dit betekent dan ook dat dit bestemmingsplan ook in 
overeenstemming met het RWP Twente.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Structuurvisie Dinkelland

3.4.1.1  Algemeen

De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente 
Dinkelland voor de periode tot 2020. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid voor het 
grondgebied van de gemeente Dinkelland. Dinkelland wil haar kernen, haar burgers en haar bedrijven ruimte en 
verantwoordelijkheid geven om te werken aan een samenleving die zich kenmerkt door duurzaamheid en 
kwaliteit.

3.4.1.2  Hoofdkeuzes

De hoofdambitie voor Dinkelland luidt: “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 is een vijftal hoofdkeuzes opgesteld die een grote bijdrage leveren 
om de hoofdambitie voor Dinkelland te realiseren. Relevante hoofdkeuze in dit geval betreft hoofdkeuze 1. Bij 
deze hoofdkeuze gaat het -samenvattend en voor zover in dit kader relevant- om de leefbaarheid en sociale 
samenhang van de kernen binnen de gemeente te behouden en te versterken. Ingezet wordt op vitale 
woonkernen. 

3.4.1.3  Visie op hoofdlijnen Lattrop

De woningbouwlocatie Kraakenhofplein is op basis van de structuurvisiekaart aangemerkt als 
'woningbouwlocatie'. De visie op hoofdlijnen voor de kern Lattrop is als volgt:

Het borgen van de woonfunctie en basisvoorzieningen voor eigen gemeenschap (kern en buurtschappen);
Lattrop is een kleine kern waarin de toekomst weinig ontwikkelingen zijn te verwachten;
Verplaatsing sportcomplex uit Lattrop is een actueel thema. Op de vrijkomende locatie kan mogelijk 
woningbouw worden ontwikkeld. Aandachtspunt hierbij is de aanwezigheid van een stankcirkel van een nabij 
gelegen agrarisch bedrijf;
Overige ontwikkelingen zijn in overeenstemming met het Dorpsplan Plus (2009);
Invulling "verlengde Kraakenhof";
Verdere uitbreiding naar het buitengebied is niet gewenst.

3.4.1.4  Thema 'Wonen'

Omdat in dit geval sprake is van een herverkaveling voor woningbouw wordt hierna ook ingegaan op de relevante 
aspecten van visie op het thema 'wonen'. 

Evenwichtige opbouw van de bevolking: Ten behoeve van een evenwichtige opbouw van de bevolking van 
Dinkelland zet de gemeente zich met name in voor speciale doelgroepen (jongeren, minder draagkrachtigen 
en ouderen); 
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De voorkeur gaat in eerste instantie naar inbreiding en herstructurering voordat er uitbreiding plaats vindt. Dit 
is deels vastgelegd in het woningbouwprogramma, waarin is opgenomen dat 40% van het maximaal aantal 
te bouwen woningen wordt gebouwd op inbreidingslocaties; 
De gemeente Dinkelland kent een hoge prioriteit toe aan duurzaamheid en energiebesparing. 

3.4.1.5  Conclusie

Het plangebied is in de structuurvisie al aangemerkt als 'woningbouwlocatie' en ook in de visie op hoofdlijnen 
wordt de invulling van het plangebied genoemd. De herverkaveling waarin dit bestemmingsplan voorziet draagt bij 
aan de invulling van het gebied met woningbouw. Deze woningen zijn voor de lokale behoefte en door 
verscheidenheid in woningtypen (ruime kavel voor vrijstaande woning, kleinere kavel voor vrijstaande woning en 
kavels voor twee-onder-één-kapwoning) geschikt voor meerdere doelgroepen. Gelet op de ontwikkeling die dit 
bestemmingsplan mogelijk maakt wordt geconcludeerd dat het plan in overeenstemming is met de 
beleidsuitgangspunten van de Structuurvisie Dinkelland.

3.4.2  Woonvisie 

3.4.2.1  Algemeen

De raad van de gemeente Dinkelland heeft de Woonvisie 2016+ op 11 juli 2016 vastgesteld. De woonvisie vormt 
de basis voor strategische afwegingen die de gemeente maakt op het gebied van wonen. De vraag hoe de 
woonaantrekkelijkheid van Dinkelland kan worden versterkt staat hierbij voorop. Daarnaast heeft een aantal 
belangrijke thema's die spelen in het Dinkellandse een plek gekregen. Dit betreft de klassieke thema's 
beschikbaarheid en betaalbaarheid, waarbij laatstgenoemde actueler dan ooit is nu blijkt dat er steeds meer 
betalingsproblemen ontstaan, ondanks huurtoeslag. Andere thema's die een plek krijgen zijn de gevolgen van de 
extramuralisering en het duurzaam wonen. 

3.4.2.2  Centrale ambitie

De centrale ambitie van de woonvisie is vastgelegd als wensbeeld voor Dinkelland en luidt:

''Voor alle doelgroepen, jong en oud, blijft het aantrekkelijk  wonen in Dinkelland. Het woningaanbod is 
gevarieerd, comfortabel en toekomstbestendig zodat men ook op latere leeftijd thuis kan blijven wonen. Er is 
sprake van een passend voorzieningenniveau en inwoners zijn tot elkaar betrokken, waardoor de leefbaarheid in 
de negen kernen versterkt''. 

Om de ambitie waar te kunnen maken zijn drie onderliggende ambities geformuleerd. De belangrijkste is het 
vergroten van de kwaliteit van Dinkelland als aantrekkelijke woongemeente. Daarnaast zet de gemeente zich in 
voor een aantal doelgroepen die steun kunnen gebruiken om hun weg op de woningmarkt te vinden of om andere 
redenen ondersteuning nodig hebben. Tot slot is een onderliggende ambitie om in te zetten op een passende 
prijs van woningen met bijbehorende kwaliteit, zowel in de huur- als in de koopsector.

3.4.2.3  Woningbouwprogramma

In hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 van de Woonvisie 2016+ is aangegeven dat de woningbouwprogrammering in een 
tweejaarlijkse uitvoeringsnota Woningbouw wordt verantwoord en geactualiseerd, inclusief een actueel 
kwaliteitskader. Dat kwaliteitskader wordt gebruikt om te beoordelen of de plannen van ontwikkelaars goed 
aansluiten op de marktvraag. Het kwaliteitskader wordt tweejaarlijks bijgesteld op basis van verzamelde 
informatie over het functioneren van de woningmarkt en informatie van marktpartijen. Omdat de Woonvisie 2016+ 
een lange aanlooptijd heeft gekend vanwege de vereiste regionale afstemming is aan de gemeenteraad 
toegezegd nog in 2017 de eerste uitvoeringsnota uit te gaan brengen. 

3.4.2.4  Conclusie

De resterende ontwikkeling van het Kraakenhofplein met vier woningen maakt nog steeds onderdeel uit van het 
gemeentelijk woningbouwprogramma. Deze woningen zijn immers nog niet gerealiseerd. Ook in de op handen 
zijnde eerste uitvoeringsnota zijn deze vier woningen meegenomen en aangemerkt als harde plancapaciteit. 
Gelet hierop wordt geconcludeerd dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met het gemeentelijk 
woningbouwbeleid. 
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Hoofdstuk 4  Milieu- en 
omgevingsaspecten

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een beschrijving opgenomen van 
de wijze waarop de milieu- en omgevingsaspecten bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. In dit 
hoofdstuk zijn de in dit kader relevante milieu- en omgevingsaspecten beschreven en onderzocht. 

4.1  Milieuzonering

4.1.1  Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Om te komen tot een verantwoorde, ruimtelijk relevante toetsing in 
milieuhygiënisch opzicht van bedrijfsvestigingen, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde milieuzonering. 
Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds 
milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige functies als wonen. Daarnaast is de 
milieuwetgeving van toepassing. 

Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
uitgegeven handreiking 'Bedrijven en milieuzonering'. Deze handreiking bevat een lijst waarin per bedrijfssoort 
wordt aangegeven welke milieu-invloed (in de vorm van geur, stof, geluid en gevaar) hiervan kan uitgaan en welke 
afstand hierbij tot milieugevoelige functies (minimaal) in acht genomen moet worden. Deze lijst 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 adviesafstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende 
functies(s) toelaat, en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond 
van het plan mogelijk is.

4.1.2  Onderzoek plan

De bestemming 'Wonen' zoals opgenomen in het geldend bestemmingsplan wijzigt niet qua ligging of omvang. 
Enkel worden de bouwvlakken gewijzigd in verband met de gewenste herverkaveling. Concreet betekent dit dat 
de bestemming 'Wonen', de bestemming waarbinnen de milieugevoelige functie 'wonen' wordt toegestaan, niet 
dichter bij milieuhinderlijke bedrijvigheid wordt gelegd. Van een (extra) belemmering voor omliggende (agrarische) 
bedrijvigheid is dan ook geen sprake. Andersom betekent dit ook dat verwacht mag worden dat ter plaatse van 
de woningen in het plangebied, net als in het geldend bestemmingsplan, sprake zal zijn van een goed woon- en 
leefklimaat. 

4.1.3  Conclusie

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

4.2  Geluid

4.2.1  Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) geeft aan dat akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van 
de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een omgevingsvergunning indien het plan een 
geluidsgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een weg, spoorweg of industrieterrein of 
indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt.  



4.2.2  Onderzoek plan

In het kader van het geldend bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Uit 
dit onderzoek, ook opgenomen als bijlage 1 bij deze toelichting, blijkt dat voor de geluidsbelasting enkel de 
Dorpsstraat en de Ottershagenweg relevant zijn. Op de overige wegen in de nabijheid van het plangebied geldt 
een maximum snelheid van 30 km/u, dit betekent dat deze wegen geen wettelijke geluidszone kennen. Volgens 
jurisprudentie blijkt een 30 km/uur weg in de beoordeling te moeten worden meegenomen, indien vooraf 
aangenomen had kunnen worden dat deze weg een geluidbelasting veroorzaakt die hoger ligt dan de 
voorkeursgrenswaarde (48 dB). Op de in de omgeving voorkomende 30 km/u wegen is echter sprake van een 
lage verkeersintensiteit waardoor deze wegen niet relevant zijn voor de geluidsbelasting.

Voor wat betreft de Dorpsstraat en de Ottershagenweg bleek uit het onderzoek dat de 48 dB contour op 
respectievelijk 7 en 15 meter uit de wegas lag. De dichtstbijzijnde gevels van de woningen in het plangebied zijn 
gelegen op een afstand van ruim 45 meter uit de wegas van de Ottershagenweg en ruim 175 meter uit de wegas 
van de Dorpsstraat. 

Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd en niet meer volledig actueel. Uit het onderzoek en de ruime afstand van de 
woningen in het plangebied tot de Dorpsstraat en de Otterhagen kan echter wel worden afgeleid dat de 
geluidsbelasting op de woningen in het plangebied lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit ook 
gelet op het feit dat het verkeer op voornoemde wegen niet of nauwelijks is toegenomen en auto's over het 
algemeen genomen geluidsarmer zijn geworden. 

4.2.3  Conclusie

Er is ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbare geluidsbelasting.

4.3  Luchtkwaliteit

4.3.1  Algemeen

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer (Wm) 
(hoofdstuk 5 van de Wm). Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. Op grond van artikel 5.16 
Wm moeten bestuursorganen nagaan of besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gevolgen 
kunnen hebben voor de 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); 
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

4.3.1.1  Besluit en regeling Niet in betekenende mate bijdragen

In de AmvB 'Niet in betekenende mate bijdragen'  (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling 'Niet in betekenende 
mate bijdragen' (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. 
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). 

In de regeling is tevens een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die niet in betekenende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele projecten zijn:

woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg; 
woningen: 3.000 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.
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4.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

Het Besluit gevoelige bestemmingen richt zich op bescherming van mensen die verhoogd gevoelig zijn voor fijn 
stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Hiertoe zijn zones ingesteld langs rijks- en provinciale wegen. Bij 
rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 meter. Het totaal aantal mensen dat hoort bij een 
‘gevoelige bestemming' mag niet toenemen als de grenswaarden voor PM10 of NO2 (dreigen te) worden 
overschreden. Gevoelige bestemmingen zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

4.3.2  Onderzoek plan

Er is geen sprake van een toename van het aantal woningen waardoor dit plan 'niet in betekenende mate 
bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. Tevens is geen sprake van de realisatie van een 'gevoelige bestemming' als 
bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen.

4.3.3  Conclusie

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

4.4  Externe veiligheid

4.4.1  Algemeen

Externe veiligheid gaat om het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege handelingen met 
gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, 
als op het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met 
eventueel aanwezige externe risico's die de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Hiertoe zijn de risico's 
gekwantificeerd door middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden door een 
ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de 
risicobron.  Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te 
overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico geldt geen grenswaarde 
maar een oriënterende waarde die de personendichtheid binnen een invloedsgebied relateert aan een bepaalde 
maat voor risicoaanvaarding. 

4.4.2  Onderzoek plan

Door middel van de Risicokaart is beoordeeld of er risicobronnen in en rond het plangebied aanwezig zijn. 
Volgens de Risicokaart ligt het plangebied niet binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting of het 
invloedsgebied van buisleidingen of transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

4.4.3  Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan. 

4.5  Bodem

4.5.1  Algemeen

Volgens artikel 3.1.6 van het Bro moet in verband met de uitvoerbaarheid van het plan rekening gehouden 
worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. Er dient bepaald te worden of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 

4.5.2  Onderzoek plan

In het kader van het geldend bestemmingsplan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied. 
Uit dit onderzoek, opgenomen als bijlage 2 bij deze toelichting, bleek dat er wat betreft de bodemkwaliteit vanuit 
milieukundig oogpunt geen bezwaren waren tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en 
herontwikkeling, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren.



Het onderzoek uit 2009 is niet meer voldoende actueel. In dit geval wijzigt het bestemmingsvlak ´Wonen´ echter 
niet. De gronden die nu bestemd zijn als ´Wonen´ blijven bestemd als ´Wonen´. Van een meer gevoelige 
bestemming waarvoor onderzoek in het kader van dit bestemmingsplan noodzakelijk is, is dan ook geen sprake. 
Daarnaast hebben zich sinds 2009 in het plangebied geen activiteiten voorgedaan die zouden kunnen leiden tot 
een eventuele verontreiniging van de gronden.

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zal te zijner tijd wel een actueel 
bodemonderzoek overlegd moeten worden. 

4.5.3  Conclusie

De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

4.6  Water

4.6.1  Watertoets

Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets 
worden doorlopen. Het waterschap kijkt of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding 
ter plaatse en geeft een wateradvies. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige 
doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig 
relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten.

4.6.2  Onderzoek plan

4.6.2.1  Digitale watertoets

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. 
De beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de 'Standaard waterparagraaf' kan worden toegepast. De 
betreffende paragraaf is opgenomen als bijlage 3 bij deze toelichting. In de verkregen watertoets wordt 
aangegeven dat door gegaan kan worden met de planvorming onder de voorwaarde dat de standaard 
waterparagraaf wordt toegepast. Het onderdeel 'Wateraspecten plangebied' uit de waterparagraaf wordt hierna 
weergegeven.

4.6.2.2  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 een gescheiden stelsel: hemelwater wordt 
geïnfiltreerd. 

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.
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4.6.3  Conclusie

Gelet op de wijziging waar dit plan in voorziet is geen sprake van negatieve gevolgen voor de 
waterhuishoudkundige situatie ter plaatse. In het plan wordt er wel naar gestreefd het voorkeursbeleid van het 
waterschap op te volgen.

4.7  Ecologie

4.7.1  Algemeen

De bescherming van de natuur in Nederland is per 1 januari 2017 vastgelegd in de Wet natuurbescherming 
(Wnb). Deze wet vormt wat betreft soorten- en gebiedsbescherming een uitwerking van de Europese 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige bescherming plaats door middel van het 
Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

4.7.1.1  Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

De bescherming van Natura 2000-gebied is onder de Wnb vrijwel hetzelfde gebleven als onder de voormalige 
Natuurbeschermingswet 1998. Voor Natura 2000-gebied geldt dat als naar aanleiding van projecten, plannen en 
activiteiten mogelijkerwijs significant negatieve effecten optreden, deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld 
moeten worden.

4.7.1.2  Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat uit een samenhangend netwerk van gebieden met natuurwaarden. 
Binnen dit natuurnetwerk liggen gebieden die vanwege de hoge natuurwaarden (inter)nationale bescherming 
genieten, waaronder de twee Nationale Parken en een groot deel van de Natura 2000-gebieden in Overijssel. 
Naast de bestaande natuurgebieden bestaat het NNN in Overijssel ook deels uit gebieden die nog omgevormd 
zullen worden tot natuur. In de Omgevingsverordening Overijssel is de begrenzing van het NNN vastgelegd. Voor 
het NNN geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vastgelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen in 
principe niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten.

4.7.1.3  Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

De Wnb beschermt in Nederland voorkomende wilde planten- en diersoorten via een zogenaamde zorgplicht. 
Hiertoe kent de Wnb een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een 
apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Voor alle 
beschermde soorten is het uitgangspunt van de soortenbescherming dat activiteiten moeten worden voorkomen 
die deze beschermde soorten aantasten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren van een dergelijke 
activiteit alleen toegestaan met een ontheffing van de provincie. 

4.7.2  Onderzoek plan

4.7.2.1  Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het gebied 
'Bergvennen & Brecklenkampse Veld' gelegen op een afstand van circa 1,5 kilometer van het plangebied. Dit 
plan voorziet in een herverkaveling van een al toegestane woningbouwontwikkeling. Het aantal woningen neemt 
niet toe en zoals uit paragraaf 4.9 blijkt is sprake van een afname van het aantal verkeersbewegingen. Gelet 
hierop wordt geconcludeerd dat dit bestemmingsplan geen significant negatieve invloed heeft op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied.

4.7.2.2  Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid

Zoals uit figuur 4.1 blijkt is het plangebied eveneens niet gelegen in een gebied dat onderdeel uitmaakt van het 
NNN. Het NNN is gelegen op een afstand van meer dan 900 meter van het plangebied. 



Figuur 4.1: Ligging plangebied t.o.v. het NNN (Bron: Provincie Overijssel)

Gelet op deze afstand en de ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet is van een aantasting van de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN geen sprake. 

4.7.2.3  Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming

De gronden in het plangebied zijn onbebouwd en braakliggend. In de huidige situatie is op deze gronden al 
bebouwing toegestaan in de vorm van vier vrijstaande woningen. Met dit bestemmingsplan wijzigt dit in die zin 
dat sprake is van een herverkaveling waardoor twee vrijstaande woningen en een twee-onder-één-kapwoning 
gebouwd kunnen worden. Een dergelijke herverkaveling leidt niet tot het, aantasten van, voor zover al aanwezig, 
soorten die op basis van de Wnb beschermd worden. Het uitvoeren van een quickscan flora en fauna naar het 
voorkomen van beschermde soorten is dan ook niet noodzakelijk.

4.7.3  Conclusie

De Wet natuurbescherming en het provinciaal natuurbeleid vormen geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 
van dit bestemmingsplan. 

4.8  Erfgoed

4.8.1  Algemeen

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. In de Erfgoedwet worden zes wetten en regelingen, 
waaronder de Monumentenwet 1988, gebundeld in één wet die de bescherming van het cultureel erfgoed in 
Nederland regelt. Sommige onderdelen van de Monumentenwet 1988 gaan in 2019 over naar de Omgevingswet 
die naar verwachting in 2019 wordt ingevoerd. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven deze 
onderdelen van kracht binnen het overgangsrecht van de Erfgoedwet. Het gaat om artikelen die betrekking 
hebben op beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, archeologische monumentenzorg 
en handhaving. 

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet regelt deze wet samen met de Erfgoedwet de integrale bescherming 
van het cultureel erfgoed. Voor het gebouwde erfgoed betekent dit dat de aanwijzing van rijksmonumenten 
gebeurt op grond van de Erfgoedwet, maar de vergunningverlening voor het wijzigen van rijksmonumenten is 
geregeld in de Omgevingswet. De aanwijzing en omgang met beschermde stads- en dorpsgezichten geschiedt 
straks op grond van de Omgevingswet. De wetgeving over archeologie wordt opgesplitst. De verdeling is grofweg: 
het certificeringsstelsel en de aanwijzing van archeologische rijksmonumenten staat in de Erfgoedwet en de 
omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving (de vergunningverlening) in de Omgevingswet.
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4.8.2  Onderzoek plan

4.8.2.1  Gebouwd erfgoed

Het plangebied is onbebouwd waardoor geen sprake is van gebouwd erfgoed. Wel ligt het plangebied binnen de 
gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop'. Deze aanduiding is over het plangebied gelegd ter 
bescherming van de belevingswaarde en het functioneren van de Oortmanmolen. De betreffende molen ligt op 
een afstand van ruim 220 meter van het plangebied. De gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' bevat 
regels die beperkingen kunnen stellen aan de bouwhoogte van bouwwerken. 

Op verzoek voorziet dit bestemmingsplan tevens in een verhoging van de toegestane bouwhoogte voor 
hoofdgebouwen van 8 naar 9 meter. Deze verhoging is afgestemd met de Molenstichting Lattrop-Tilligte, de 
eigenaar en beheerder van de betreffende molen. De stichting heeft aangegeven dat het plangebied zich aan een 
zijde van de molen bevindt die, mede door andere obstakels, niet aangemerkt wordt als echte windkant van de 
molen. De stichting heeft dan ook geen bezwaar tegen de voorgenomen verhoging van de bouwhoogte van de 
woningen tot maximaal 9 meter.

4.8.2.2  Archeologie

In het kader van het geldend bestemmingsplan is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 
opgenomen als bijlage 4 bij deze toelichting. Uit het onderzoek bleek dat de bodemopbouw binnen het 
plangebied niet meer intact was. Het betrof een compleet verstoord plaggendek waarin geen archeologische 
indicatoren zijn aangetroffen. Er werd dan ook geadviseerd om geen archeologisch vervolgonderzoek plaats te 
laten vinden. 

De conclusie uit het destijds uitgevoerde archeologisch onderzoek is nog onverkort van toepassing op dit 
bestemmingsplan. 

4.8.3  Conclusie

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

4.9  Verkeer en parkeren

4.9.1  Verkeer

Uit de CROW-uitgave  'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (publicatie 317, oktober 2012) volgt dat 
vrijstaande woningen een licht hogere verkeersgeneratie kennen dan een twee-onder-één-kapwoning. Dit 
betekent dat planologisch gezien met dit bestemmingsplan sprake is van een lichte afname van het aantal 
verkeersbewegingen per etmaal. 

De woonpercelen ontsluiten op de Kraakenhofplein. Omdat sprake is van een doodlopende straat wordt voorzien 
in een keerlus. Deze keerlus wordt zo uitgevoerd dat ook hulpdiensten hiervan gebruik kunnen maken en kunnen 
'draaien'. 

4.9.2  Parkeren

Het parkeren bij de woningen zal plaatsvinden op eigen terrein. Om te bepalen of voldoende parkeergelegenheid 
wordt gerealiseerd wordt gebruik gemaakt van de “Beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2014”. Deze notitie geeft 
voor vrijstaande woningen een parkeernorm van 2,3 parkeerplaatsen per woning en voor een 
twee-onder-één-kapwoning een parkeernorm van 2,2 parkeerplaatsen per woning.

Om te verzekeren dat in voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte zijn in de regels parkeerregels 
(Artikel 10) opgenomen. Op deze wijze is verzekerd dat wat betreft parkeren wordt voldaan aan de  
“Beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2014”. Voor een nadere toelichting hierop wordt tevens verwezen naar 
paragraaf 5.4.



4.10  Beluit milieueffectrapportage

4.10.1  Algemeen

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de modernisering van 
de m.e.r. wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober 2009. Uit deze uitspraak volgt 
dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 
Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C en D zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen 
hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt. 

Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april van 2011 ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een 
m.e.r.-beoordeling nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar 
kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een MER nodig is. 

Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project belangrijke 
nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieugevolgen 
kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen van 
een MER nodig. Voor deze toets wordt ook wel de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije 
m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;
belangrijke nadelige milieugevolgen zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) plaatsvinden.

4.10.2  Onderzoek plan

Om te bepalen of een m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is, dient bepaald te worden of de ontwikkeling de 
drempelwaarden uit onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een gevoelig 
gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn. 

4.10.2.1  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Dit bestemmingsplan voorziet in een directe eindbestemming en voldoet daarmee aan de definitie van een 
'besluit' als bedoeld in het Besluit m.e.r.. Dit betekent dat dit bestemmingsplan m.e.r.-(beoordelings)plichtig is 
indien activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en 
de daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden.

In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r., er is 
derhalve geen sprake van een directe m.e.r.-plicht. Op basis van onderdeel D kan de in dit plan besloten 
ontwikkeling worden aangemerkt als: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk  ontwikkelingsproject 
met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'.

Indien de volgende drempelwaarden worden overschreden is sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtig plan:

een oppervlakte van 100 hectare of meer,
een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Dit bestemmingsplan voorziet ten opzichte van het geldend bestemmingsplan niet in extra woningen, net als in 
het geldend bestemmingsplan worden binnen het plangebied maximaal vier woningen toegestaan. Van een 
overschrijding van de drempelwaarden, en daarmee een m.e.r.-beoordelingsplicht, is dan ook geen sprake.

4.10.2.2  Gevoelig gebied

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig gebied. 
Natura 2000-gebieden zijn aangemerkt als gevoelige gebieden. In paragraaf 4.7.2.1 is reeds ingegaan op deze 
gebieden en onderbouwd dat met dit bestemmingsplan geen sprake is van significant negatieve effecten op de 
instandshoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied.

4.10.2.3  Milieugevolgen

In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk zijn de verschillende milieueffecten beschouwd, zoals geluid en 
luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat de potentiële effecten van het project, in relatie tot de kenmerken en de plaats 
van het project, dusdanig beperkt van aard en omvang zijn dat dit bestemmingsplan geen belangrijk nadelige 
milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.
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4.10.3  Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te 
verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

5.1  Opzet van het plan
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 bindende deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. De verbeelding heeft een rol 
voor toepassing van de regels, alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. Aan deze 
bestemmingen zijn regels gekoppeld. Deze regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van 
het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van 
aanwezige en/of op te richten bouwwerken. 

Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting heeft geen juridisch bindende werking, maar moet 
worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing en verantwoording van de opgenomen 
bestemmingen. 

In de volgende twee paragrafen wordt de systematiek van planregels uiteengezet en wordt een uitleg per 
bestemming gegeven.

5.2  Plansystematiek

5.2.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal 
vast te stellen. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

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

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

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

1. Inleidende regels; 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels; 
4. Overgangs- en slotregels.

5.2.2  Inleidende regels

Begrippen (Artikel 1): 

In dit artikel zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze worden 
opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die 
gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 

Wijze van meten (Artikel 2): 

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakte- en inhoudsmaten te bepalen wordt in de wijze van meten 
uitleg gegeven van hoe de betreffende eisen voor wat betreft maatvoering begrepen moeten worden. 

5.2.3  Bestemmingsregels

In het tweede hoofdstuk komen de bestemmingen aan de orde. De opbouw van de bestemmingen ziet er als 
volgt uit (niet alle hierna genoemde onderdelen komen binnen elke bestemming voor): 



Bestemmingsomschrijving: 

De omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan binnen deze bestemming. Hierbij gaat het in beginsel 
om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies.

Bouwregels:

In de bouwregels worden voor alle (hoofd)gebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, de van toepassing zijnde bouwregels gesteld. Waar en met welke maatvoering mag 
worden gebouwd, wordt hierin vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en 
maatvoeringsaanduidingen op de verbeelding. 

Afwijken van de bouwregels: 

Op basis van deze regel hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om bij omgevingsvergunning 
op ondergeschikte punten af te wijken van de bouwregels binnen een bestemming. 

Specifieke gebruiksregels: 

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval strijdig zijn met de bestemming. 
Daarbij zijn niet alle mogelijke strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die, waarvan het niet op 
voorhand duidelijk is dat deze in strijd zijn met de bestemming. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling op 
de in de bestemmingsomschrijving genoemde functies.

Afwijken van de gebruiksregels: 

In dit onderdeel wordt een opsomming gegeven van de gebruiksregels die in eerste aanleg strijdig zijn met 
de bestemmingsomschrijving of de specifieke gebruiksregels maar waarvan het bevoegd gezag middels een 
omgevingsvergunning kan afwijken. 

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

In de dubbelbestemming(en) is een omgevingsvergunningsregeling opgenomen voor de gronden gelegen 
binnen de beschermingszone van (een) bepaalde waarde(n). Hierin worden bepaalde werken en/of 
werkzaamheden vergunningplichtig gesteld. Bij de beoordeling van de vraag of en in welke mate bepaalde 
werken en/of werkzaamheden toelaatbaar worden geacht gelden enkele nadere voorwaarden. 

In paragraaf 6.3 worden de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen nader toegelicht. 

5.2.4  Algemene regels

De op het plan van toepassing zijnde algemene regels worden beschreven in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:

Anti-dubbeltelregel (Artikel 5): 

Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer 
betrokken wordt bij de beoordeling van een bouwplan en op die wijze meer wordt gebouwd dan het 
bestemmingsplan beoogd. 

Algemene bouwregels (Artikel 6): 

Dit artikel omvat een algemene bouwregel die bepaalt dat enkele ondergeschikte bouwdelen bij het bepaalde 
ten aanzien van het bouwen buiten beschouwing worden gelaten indien de overschrijding van de bouw c.q 
bestemmingsgrenzen niet meer bedraagt dan 1,00 meter. 

Algemene gebruiksregels (Artikel 7):

In deze regel is aangegeven wat onder strijdig gebruik wordt verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte 
dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. 

Algemene aanduidingsregels (Artikel 8):

In dit artikel is de aanduiding 'Vrijwaringszone - Molenbiotoop' opgenomen. Deze gebiedsaanduiding strekt 
tot de bescherming van de belevingswaarde en het functioneren van de molen. 

Algemene afwijkingsregels (Artikel 9): 

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels in het plan waarvan het bevoegd gezag middels 
een omgevingsvergunning kan afwijken. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten 
worden genomen, zijn aangegeven. 

Overige regels (Artikel 10):

In dit artikel zijn regels opgenomen wat betreft het parkeren. Bepaald is dat in voldoende mate ruimte moet 
zijn aangebracht conform de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren'. In paragraaf 5.4 worden de regels ten 
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aanzien van parkeren nader toegelicht. 

5.2.5  Overgangs- slotregels

Overgangsrecht (Artikel 11)

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan (of waarvoor een 
omgevingsvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. 
De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch 
brengt het met zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een omgevingsvergunning kan worden 
verleend. Er kan dus in beginsel nog gewoon gehandhaafd worden. 

Het legaal gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding 
van het plan mag eveneens worden voortgezet. 

Slotregel (Artikel 12)

In de slotregel wordt aangegeven onder welke titel het plan bekend staat. 

5.3  Bestemmingen
Hierna worden de verschillende bestemmingen kort toegelicht. 

Verkeer (Artikel 3)

Net als in het geldend bestemmingsplan is aan de weg Kraakenhofplein de bestemming 'Verkeer'  toegekend. 
Deze bestemming is bedoeld voor onder meer wegen, straten en paden, parkeervoorzieningen en water. 
Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
mogen binnen deze bestemming worden gebouwd. 

Wonen (Artikel 4)

Het bestemmingsvlak 'Wonen' zoals opgenomen in dit plan komt exact overeen met het bestemmingsvlak 
'Wonen' zoals opgenomen in het geldend bestemmingsplan. Enkel zijn de bouwvlakken en de regels gewijzigd 
in verband met de herverkaveling en gewenste hogere bouwhoogte van 9 meter.

Gebruik

Gronden met de bestemming 'Wonen' zijn bestemd voor onder andere woningen, bijbehorende bouwwerken bij 
woningen en een voet- en fietspad ter plaatse van de aanduiding 'pad'. Het wonen mag gecombineerd worden 
met een aan-huis-verbonden beroep en mantelzorg. Daarnaast zijn ondergeschikt aan het hiervoor genoemde 
gebruik onder meer wegen en paden, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en tuinen, erven en terreinen 
toegestaan. 

Binnen de bestemming 'Wonen' zijn diverse vormen van gebruik bij recht aangemerkt zijn als strijdig gebruik. Het 
betreft hier een niet-limitatieve opsomming. Aanvullend wordt opgemerkt dat onder het gebruik ook het laten 
gebruiken wordt verstaan. 

Naast strijdig gebruik zijn er ook vormen van gebruik die kunnen worden toegestaan op basis van een in de 
regels opgenomen afwijkingsbevoegdheid. Het betreft hier de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep, de 
uitoefening van een aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, het exploiteren van een bed & 
breakfast en inwoning. Medewerking aan de hiervoor genoemde vormen is gebonden aan de in de 
afwijkingsbevoegdheid genoemde voorwaarden.

Bouwen

Qua bouwregels is onderscheid gemaakt in hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde.

Voor hoofdgebouwen is onder meer bepaald dat als hoofdgebouwen uitsluitend woningen mogen  worden 
gebouwd en dat een hoofdgebouw binnen een bouwvlak moet worden gebouwd. Per bouwvlak is daarnaast het 
maximum aantal woningen binnen het bouwvlak vastgelegd.De maximaal toegestane goot- en bouwhoogte van 
de hoofdgebouwen wordt weergegeven op de verbeelding. De bouwhoogte is, zoals eerder in deze toelichting 
aangegeven, 9 meter. Dit is 1 meter hoger dan de bouwhoogte die op basis van het geldend bestemmingsplan 



wordt toegestaan. Zoals aangegeven is hierom verzocht omdat deze verhoging net de ruimte biedt om moderne 
woningen te kunnen realiseren bestaande uit twee bouwlagen met een kap.

Om een bepaalde afstand van de woningen tot de naastgelegen percelen te waarborgen is tevens een regel 
opgenomen waarin is bepaald dat de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bij 
vrijstaande woningen tenminste 3,00 m en bij twee-aaneen gebouwde woningen tenminste 3,00 m aan één zijde 
dient te bedragen. 
Het eerder genoemde bouwvlak mag door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen worden overschreden, hier 
zijn wel nadere bouwregels aan gesteld.

Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. De oppervlakte aan 
bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak wordt in de regels niet genoemd. De toegestane oppervlakte van 
bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag bij percelen tot en met 400 m2 maximaal 85 m2 bedragen en 
bij percelen groter dan 400 m2 maximaal 100 m2.

Tot slot zijn binnen deze bestemming nog bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen erf- en terreinafscheidingen, kunstobjecten en speeltoestellen en overige 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Alle bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn gebonden aan een maximale 
bouwhoogte.

Tot slot zijn er nog mogelijkheden om af te wijken van de bouwregels voor wat betreft de aan te houden 
afstanden tot de zijdelingse perceelsgrens en de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Deze 
afwijkingsmogelijkheden betreffen bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders, de criteria, 
die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven. 

5.4  Regels parkeren

5.4.1  Algemeen

In het bestemmingsplan zijn planregels opgenomen ten behoeve van het parkeren, het laden en het lossen. Als 
fundament zijn de voormalige bepalingen van de bouwverordening gebruikt. Het voortborduren op de bepalingen 
van de bouwverordening heeft als voordeel dat hierover veel jurisprudentie is. De opvattingen van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn bekend. Toegevoegd is het gebruik. De eisen voor het parkeren 
gelden dus niet alleen meer voor bouwen. Bij een gebruiksverandering moet er ook sprake zijn van voldoende 
parkeerruimte en laad- en losruimte.

5.4.2  Parkeren op eigen terrein

Elke initiatiefnemer van een plan is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van zijn eigen parkeervoorzieningen. 
Een nieuw initiatief (uitbreiding, nieuwbouw of functiewijziging) mag geen onaanvaardbare problemen veroorzaken 
in de omgeving. Dit betekent dat in beginsel de parkeerbehoefte op eigen terrein (de bij het bouwwerk behorende 
en daartoe bestemde gronden) moet worden gerealiseerd. Aanvragers van een omgevingsvergunning zullen bij de 
aanvraag moeten aantonen hoeveel parkeerplaatsen er op eigen terrein worden gerealiseerd. Indien er op het 
eigen terrein onvoldoende parkeerruimte is en initiatiefnemer gebruik wil maken van de afwijkingsmogelijkheid, 
zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat op een andere wijze in de parkeerruimte wordt voorzien.

5.4.3  Bepalen parkeerbehoefte

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte vormen de gemeentelijke parkeernormen, de rekensystematiek 
definities, uitgangspunten en de afmetingen van de parkeerplaatsen in het gemeentelijk beleid de leidraad. Het 
betreffen de gemeentelijke normen die gelden op het moment van besluitvorming van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning. Indien er geen omgevingsvergunning vereist is, dan zijn de gemeentelijke parkeernormen 
bepalend die gelden op het moment dat de gebruiksverandering feitelijk plaatsvindt.

Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen wordt aan het eind van de berekening afgerond naar boven. 
Reden hiervoor is dat bij afronding naar beneden het aantal aan te leggen parkeerplaatsen niet overeenkomt met 
de totale parkeerbehoefte.

In de parkeerregeling is een zogenoemde 'dynamische verwijzing' naar het gemeentelijk beleid opgenomen. Als 
de beleidsinzichten met betrekking tot parkeren gedurende de looptijd van het bestemmingsplan wijzigen en dit 
in het  parkeerbeleid wordt vastgesteld, kan er in het vervolg bij aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwen 
en/of gebruikswijziging aan dit nieuwe beleid worden getoetst (ABRvS 9 september 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2837). Daardoor hoeven de bestemmingsplannen niet te worden herzien als het gemeentelijk 
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beleid wijzigt.

In deze beleidsregels is nader uitgewerkt wat de parkeerbehoefte bij een bepaald gebruik is (de parkeernormen) 
en (als de extra parkeerbehoefte niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd) onder welke voorwaarden er een 
omgevingsvergunning voor het strijdig gebruik van het bestemmingsplan, de zogenoemde binnenplanse afwijking, 
kan worden verleend.

5.4.4  Afmetingen parkeerplaatsen

Voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen moet uit worden gegaan van standaardmaten. Zo geldt er 
een andere afmeting voor parkeren in de lengterichting van de weg dan voor parkeren in dwarsrichting van de 
weg. Zie bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2017' voor de afmetingen van 
parkeergelegenheden. Indien tijdens de planperiode deze beleidsnotitie wordt gewijzigd, wordt verwezen naar het 
nieuwe beleid.

Er dient sprake te zijn van bruikbare parkeerplaatsen. Dit betekent dat de ruimte om de parkeerplaats te kunnen 
bereiken wel reëel moet zijn en dat de afstanden tussen parkeerplaatsen onderling en tussen parkeerplaatsen 
en gebouwen voldoende moet zijn om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de parkeerplaatsen. Bij 
publieke voorzieningen geldt dat voldoende parkeerplaatsen voor minder valide gebruikers moeten worden 
aangelegd. Het betreft hier de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
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Hoofdstuk 6  Economische 
uitvoerbaarheid

6.1  Kostenverhaal
Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 6.12 lid 4 Wro is de 
gemeenteraad verplicht om de kosten te verhalen en een exploitatieplan vast te stellen gelijktijdig met het besluit 
(het bestemmingsplan) waarop het exploitatie-plan betrekking heeft. Niet in alle gevallen is de gemeenteraad 
verplicht een exploitatieplan vast te stellen. Op grond van artikel 6.12 lid 2 kan de gemeenteraad besluiten geen 
exploitatieplan vast te stellen als aan de cumulatieve bepalingen van artikel 6.12, lid 2 sub a, b en c is voldaan. 

Met onderhavig bestemmingsplan wordt geen bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. Het 
vaststellen van een exploitatieplan is dan ook niet aan de orde. De kosten die voortkomen uit het opstellen van 
dit bestemmingsplan komen voor rekening van de gemeente. Deze kosten worden gedekt door de verkoop van 
de gronden (zie ook paragraaf 6.2). 

6.2  Financiële haalbaarheid
De gemeente neemt het initiatief voor de bestemmingswijziging. Wanneer de kosten en opbrengsten van de 
verkoop van de gronden naast elkaar worden gelegd, is er sprake van een positief saldo. De 
financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond. 
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Hoofdstuk 7  Procedure

7.1  Vooroverleg
Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de 
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

7.1.1  Het Rijk

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

7.1.2  Provincie Overijssel

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 Besluit ruimtelijke ordening heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan 
te wijzen waarvoor geen vooroverleg is vereist. De provincie Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt en in een 'Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen' bepaalde categorieën aangewezen 
waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Voor woningbouwplannen met minder dan 7 woningen met 
bijbehorende voorzieningen als wegen en groen in lijn met de provincie gemaakte woonafspraken is geen 
vooroverleg vereist. Dit bestemmingsplan kan onder deze categorie geschaard worden waardoor vooroverleg met 
de provincie niet noodzakelijk is. 

7.1.3  Waterschap Vechtstromen

Het waterschap is geïnformeerd over het plan door middel van de digitale watertoets (zie ook paragraaf 4.6). In 
de verkregen watertoets wordt aangegeven dat doorgegaan kan worden met de planvorming mits de standaard 
waterparagraaf wordt toegepast. Deze waterparagraaf is zoals uit paragraaf 4.6 blijkt toegepast waardoor 
vooroverleg met het waterschap niet noodzakelijk is.

7.2  Inspraak
De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, ook is dit in de Wro zelf niet verplicht 
gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van 
de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer 
dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze boven bedoelde personen en 
rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken. Gelet op de beperkt planologische betekenis van dit 
bestemmingsplan vindt in het kader van dit bestemmingsplan geen inspraak plaats.

7.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 22 december 2017 voor een periode van zes weken ter 
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt tegen het plan. 

7.4  Beroep
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal gedurende een periode van zes weken ter 
inzage gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na 
deze beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking.
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Bijlagen bij de toelichting



Bijlage 1  Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai (2011)
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1 INLEIDING 

Door de gemeente Dinkelland is aan Ad Fontem BV opdracht verleend voor het opstellen 

van een ontwerp-bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van zo’n 5 woningen in 

Lattrop (vervolg Kraakenhof). 

Ten behoeve van dit ontwerp-bestemmingsplan is door Buijvoets Bouw- en 

Geluidsadvisering een akoestisch onderzoek verricht naar wegverkeerslawaai. 

 

Het plangebied is gelegen in het westen van Lattrop, is 2.875 m2 groot en staat kadastraal 

bekend als Denekamp, sectie L, nr. 1288. Ontsluiting van het perceel (en van de 

toekomstige woningen) vindt plaats via de Kraakenhof aan de noordzijde (perceel 01271). 

Op onderstaande afbeelding is het plangebied blauw omcirkeld weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder 

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van 

een bestemmingsplan of vaststelling van een art 19 Wro-procedure een akoestisch 

onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan 

de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het 

onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke 

geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen 

aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is 

opgenomen in onderstaande tabel. 
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Wettelijke geluidszones van wegen : 

Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 m 

350 m 

350 m 

250 m 

400 m 

600 m 

 

De "Regeling bepaling geluidzones langs wegen" van 30 maart 1993 geeft aan waar de 

zone van een weg begint. De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast 

de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden 

niet tot de weg gerekend en vallen binnen de zone. 

De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet worden 

geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. Binnen een zone moet worden 

gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe 

ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen van (individuele) 

bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het akoestische aspect 

van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in een vroeg stadium 

worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of maatregelen nodig zijn om 

een akoestisch gunstig klimaat te creëren. 
 
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor :  

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2); 
 

Het plangebied ligt in “stedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als 

bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Ottershagenweg. 

 

30 km uur wegen 

Volgens jurisprudentie blijkt een 30 km/uur weg in de beoordeling te moeten worden 

meegenomen, indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg een 

geluidbelasting veroorzaakt die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). De 

toetsing moet worden uitgevoerd in verband met een belangenafweging in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening. Deze belangenafweging moet altijd worden gemaakt bij het 

wijzigen van een bestemmingsplan. 

Voor het berekenen van de geluidbelasting heeft de gemeente de verkeersgegevens 

opgegeven van de relevante wegen, in dit geval de Dorpsstraat. Van de 30 km/uur wegen 

met alleen bestemmingsverkeer naar aanliggende woningen waarvan geen 

verkeersgegevens zijn verstrekt, in dit geval Kraakenhof, is de verkeersintensiteit laag (100 á 

200 motorvoertuigen/etmaal) en niet relevant voor de geluidbelasting. 

1.2 Grenswaarden en procedure 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v. 

een weg bedraagt 48 dB. 

Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor de geplande bouw een 

bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend tot 

een hogere grenswaarde van maximaal 63 dB in stedelijk gebied. Om een hogere 

grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden : 

- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare 

gevelbelasting, in dit geval 63 dB (art 83 lid 2 van de Wgh), 
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- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling 

van de hogere grenswaarden. 

 

De gemeente Dinkelland heeft het beleid t.a.v. de voorkeursgrenswaarden en de ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelasting opgenomen in de nota “Gebiedsgericht Geluidbeleid 

gemeente Dinkelland“ vastgesteld op 2-9-08. 

De in dit Besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend 

zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van 

overwegende bezwaren van stedebouwkundige, landschappelijke of financiële aard. 

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de 

procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek. 

1.3 Berekening geluidbelasting 

De op de woningen invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een 

rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006, standaard-methode 

I of II. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode 

II. 

Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het 

aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en 

de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande woninggevel). 
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2 GELUIDBELASTING 

2.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van 

de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over 10 jaar. 

De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Dinkelland zoals in tabel I 

weergegeven. 

 

TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens 

omschrijving Dorpsstraat Ottershagenweg 

- etmaalintensiteit jaar 2020 (prognose) 

- dag/avond/nachtintensiteit % 

- percentage motorrijwielen 

- percentage lichte motorvoertuigen D/A/N

- percentage middelzw vrachtw. D/A/N 

- percentage zware vrachtwagens D/A/N 

- wettelijke rijsnelheid km/uur 

- wegdektype 

- obstakel of kruispunt binnen 100 m 

800 

82/13/6 

- 

92 

5 

3 

30 

klinkers 

nee 

500 

84/12/4 

- 

95 

3 

2 

50 - 80 

DAB 

nee 

2.2 Beoordeling berekende geluidbelasting 

Berekend wordt de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande gevels van woningen, dat 

is de gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode. 

 

Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de 

berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd met 

5 dB (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) voor wegen met een wettelijke maximum 

snelheid tot 70 km/uur. 

2.3 Rekenmodel en resultaten 

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift 

geluidhinder 2006” ex art 110d van de wet geluidhinder. De berekening van de 

geluidbelasting is gemaakt volgens de standaard rekenmethode II. 

De geluidbelasting wordt beoordeeld op de gevels van verblijfsgebieden op 1.5 m boven de 

vloer op iedere woonlaag. Binnen het plangebied wordt uitgegaan van woningen met 

maximaal 3 bouwlagen. Het gaat daarbij om eengezinswoningen met een zolderverdieping. 

Rekening wordt gehouden dat op de 3e bouwlaag (zolderlaag) ook een verblijfsgebied 

mogelijk is. 

Bij afstanden vanaf 10 m uit de wegas is de belasting op de 7.5. m hoogte maatgevend 

vanwege minder bodemdemping. Omdat in dit stadium nog geen bouwkavels zijn 

ingetekend is het niet mogelijk de belasting te berekenen op de gevels. Derhalve is op de 

matgevende waarneemhoogte van 7.5 m de 48 dB geluidcontour berekend van de 

voorkeursgrenswaarde. 

In het rekenmodel (DGMR-Geonoise V5.43) zijn schematisch opgenomen : 

- de wegen met intensiteiten, 
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- de gebouwen, objecten en verharde bodemgebieden, 

- een grid met waarneempunten met een waarneemhoogte van 7.5 m boven het maaiveld 

waaruit de 48 dB geluidcontour is berekend. 

 

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg. 

Daarom is afzonderlijk van de Ottershagenweg en de Dorpsstraat de 48 dB contour 

berekend incl. de tijdelijke aftrek. 

De 48 dB geluidcontour op een waarneemhoogte van 7.5 m ligt op 7 en 15 m uit de wegas 

van de Dorpsstraat respectievelijk de Ottershagenweg. Alle gegevens van het rekenmodel 

met contouren zijn opgenomen in bijlage I. 

 

Conclusie 

Het plangebied voor de woningen ligt ruim buiten de 48 dB contour van de Dorpsstraat en de 

Ottershagenweg. 

 

 

 

Ing. Wim Buijvoets.
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Wegverkeerslawaai - RMW-2006, Bestemmingsplan - versie van Bestemmingsplan - eerste model [C:\Data\geonoise\2009\09-146\] , Geonoise V5.43
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LEGENDA
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schaal = 1 : 1800
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rekenparameters

Model: eerste model
Lijst van model eigenschappen

                                                                                                    
Model eigenschap                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omschrijving                                 eerste model                                           
Verantwoordelijke                            Werkplek 2                                             
Rekenmethode                                 RMW-2006                                               
Modelgrenzen                                 (262540,00, 494100,00) - (263410,00, 494860,00)        
                                                                                                    
Aangemaakt door                              Werkplek 2 op 1-10-2009                                
Laatst ingezien door                         Werkplek 2 op 2-10-2009                                
Model aangemaakt met                         Geonoise V5.43                                         
                                                                                                    
Originele database                           Niet van toepassing                                    
Originele omschrijving                       Niet van toepassing                                    
Geïmporteerd door                            Niet van toepassing                                    
                                                                                                    
Definitief                                   Niet van toepassing                                    
Definitief verklaard door                    Niet van toepassing                                    
                                                                                                    
Standaard bodemfactor                        1,00                                                   
Zichthoek                                    2                                                      
Maximum aantal reflecties                    1                                                      
Luchtdemping                                 Standard RMV-2006, SRM II                              
Luchtdemping [dB/km]                         0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00      
Meteorologische correctie                    Standard RMV-2006, SRM II                              
C0 waarde                                    3,50                                                   
Detailniveau resultaten ontvangers           Bronresultaten                                         
Detailniveau resultaten grids                Groepsresultaten                                       
Rekenoptimalisatie aan                       Nee                                                    

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-10-2009 16:58:25Geonoise V5.43



weggegevens

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                                                                                    
Id          Omschrijving                                      ISO H  ISO maaiveldhoogte  HDef.           Invoertype   Hbron      Ch  Wegdek    V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV)   Intensiteit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2           Dorpsstraat                                        0,00                0,00  Relatief         Verdeling    0,75    0,00  GewElm       --    30    30    30        800,00
3           Ottershagenweg                                     0,00                0,00  Relatief         Verdeling    0,75    0,00  Fijn         --    50    50    50        500,00
1           Ottershagenweg                                     0,00                0,00  Relatief         Verdeling    0,75    0,00  Fijn         --    80    80    80        500,00

2-10-2009 16:57:29Geonoise V5.43



weggegevens

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                                                                                    
Id          %Int.(D)  %Int.(A)  %Int.(N)  %Int.(P4)  %MR(D)  %MR(A)  %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4)     MR(D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2               6,83      3,25      0,63         --      --      --      --      --  92,00  92,00  92,00      --   3,00   3,00   3,00      --   2,00   2,00   2,00      --        --
3               7,00      3,00      0,50         --      --      --      --      --  95,00  95,00  95,00      --   3,00   3,00   3,00      --   2,00   2,00   2,00      --        --
1               7,00      3,00      0,50         --      --      --      --      --  95,00  95,00  95,00      --   3,00   3,00   3,00      --   2,00   2,00   2,00      --        --
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weggegevens

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                                                                                    
Id              MR(A)      MR(N)     MR(P4)      LV(D)      LV(A)      LV(N)     LV(P4)      MV(D)      MV(A)      MV(N)    MV(P4)     ZV(D)     ZV(A)     ZV(N)    ZV(P4) LE (D) 63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2                  --         --         --      50,27      23,92       4,64         --       1,64       0,78       0,15        --      1,09      0,52      0,10        --     84,57
3                  --         --         --      33,25      14,25       2,37         --       1,05       0,45       0,07        --      0,70      0,30      0,05        --     73,77
1                  --         --         --      33,25      14,25       2,37         --       1,05       0,45       0,07        --      0,70      0,30      0,05        --     71,92
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weggegevens

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                                                                                    
Id          LE (D) 125  LE (D) 250  LE (D) 500  LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2                82,29       90,06       92,63      98,11     93,89     86,19     81,60     81,34      79,06      86,83      89,41     94,88     90,66     82,96     78,37     74,22
3                79,43       85,47       88,92      94,70     93,25     85,46     78,08     70,09      75,75      81,79      85,24     91,02     89,57     81,78     74,40     62,31
1                81,83       87,24       92,08      97,96     95,64     87,70     77,87     68,24      78,15      83,56      88,40     94,28     91,96     84,02     74,19     60,46

2-10-2009 16:57:29Geonoise V5.43



weggegevens

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                                                                                    
Id          LE (N) 125  LE (N) 250  LE (N) 500  LE (N) 1k  LE (N) 2k  LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63  LE (P4) 12  LE (P4) 25  LE (P4) 50 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2                71,94       79,71       82,28      87,76      83,54      75,84     71,25         --          --          --          --         --         --         --         --
3                67,96       74,01       77,46      83,24      81,79      74,00     66,62         --          --          --          --         --         --         --         --
1                70,37       75,77       80,62      86,50      84,18      76,24     66,40         --          --          --          --         --         --         --         --
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gebouwegevens

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                                                                                    
Id          Omschrijving                                     Hoogte  Maaiveld  HDef.           Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1           gebouw                                             6,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
2           gebouw                                             6,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
3           gebouw                                             6,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
4           gebouw                                             3,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
5           gebouw                                             3,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80

6           gebouw                                             3,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
7           gebouw                                             3,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
8           gebouw                                             3,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
9           gebouw                                             3,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
10          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80

11          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
12          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
13          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
14          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
15          school                                             4,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80

16          hal                                                5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
17          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
18          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
20          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
21          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80

22          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
19          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
23          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
24          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
25          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80

26          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
27          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
28          gebouw                                             5,00      0,00  Relatief      0 dB       F     0,80      0,80      0,80      0,80     0,80     0,80     0,80     0,80
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bodemgegevens

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                               
Id                  Omschrijving                                             Bf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                   verhard gebied                                         0,00
2                   verhard gebied                                         0,00
3                   verhard gebied                                         0,00
4                   verhard gebied                                         0,00

2-10-2009 16:57:52Geonoise V5.43
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem BV op 
het terrein, dat kadastraal bekend staat als gemeente: Denekamp, sectie L, nummer 1288 in 
Lattrop, door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw van 
5 woningen. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de 
bouwvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden naar de 
kwaliteit van de bodem (standaard vooronderzoek op basis van de NEN 5725). Uit de 
resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de locatie als onverdacht kan worden 
beschouwd.  
 
De doelstelling van het onderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken 
geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater.  
De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5740, "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
onderzoek" en NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in 
bodem en partijen grond”. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in september 2009 conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 
2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat 
Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de (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. Tevens worden de resultaten vergeleken 
met de wetgeving inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en 
VROM is vastgesteld. In het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een 
interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie betreft een perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente 
Denekamp, sectie: L nummer 1288. De locatie ligt binnen de bebouwde kom van Lattrop. Het 
terrein heeft de coördinaten x = 262.94 en y = 494.50.  
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is onbebouwd en in gebruik als weiland en moestuin. De locatie is 
gelegen in een woonomgeving. Er is geen terreinverharding aanwezig. 
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen om op korte termijn het terrein her te ontwikkelen waarbij nieuwbouw een 
onderdeel is. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de 
bouwvergunning voor 5 woningen dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de 
bodemkwaliteit op het terreindeel. De onderzoekslocatie is onbebouwd en onverhard. De 
onderzoekslocatie omvat circa 2875 m². 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn tevens twee situatie-
schetsen opgenomen. De eerste is een kadastrale kaart en op de tweede schets zijn de 
boorlocaties 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 (de heer M. 
Hesselink) en bij de mevrouw M. Bekhuis-Brill van de afdeling bodem/milieu van de gemeente 
Dinkelland. De volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming. 
- 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 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 terrein niet eerder bebouwd geweest. 
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 

Er bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast 
of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg. Op de 
aangrenzende bebouwing is zichtbaar geen asbesthoudend materiaal verwerkt. 

- Op de locatie Otterhagenweg 33 dat grenst aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie is in 
een bodemonderzoek bekend: 
Verkennend bodemonderzoek, Ottershagenweg 33, Twinnova BV 2003.  
Uit de resultaten bleek: 
Bovengrond: PAK > streefwaarde 
Ondergrond: niet verontreinigd 
Grondwater: chroom > streefwaarde, nikkel > tussenwaarde 
 
Er heeft geen nader onderzoek plaatsgevonden naar de tussenwaarde overschrijding van 
het gehalte nikkel in het grondwater. 

 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 09036216 Pagina 3 van 13 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich circa 19.9 meter boven NAP. 
 De locatie is gelegen in het bekken van Lattrop, ten oosten van de stuwwal bij Ootmarsum 

en ten noorden van de stuwwal bij Oldenzaal. 
 De dikte van de kwartaire afzettingen bedraagt ter plekke 50 meter. De basis van het 

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

 Het doorlatend vermogen van het bekken van Lattrop is ter plekke van de 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 1000 meter ten 
zuidwesten van de onderzoekslocatie; de invloed van de Dinkel op het freatische 
grondwater is bij ons bureau onbekend. 
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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. De hypothese 
"onverdachte locatie" uit NEN 5740 en NEN 5707 zal daarom in dit onderzoek worden 
gehanteerd. In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging 
of eigendomsoverdracht. 
 
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’s 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  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit 
NEN 5740 en NEN 5707. Beide onderzoeksstrategieën worden met elkaar gecombineerd. Bij 
de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocollen 2001, 2002 en 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terrein van circa 2875 m² worden in totaal 12 boringen verricht, waarvan 9 tot 0.50 
meter en 3 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Ten behoeve van het 
asbestonderzoek worden de ondiepe boringen vervangen door gaten met een lengte, breedte 
en diepte van 0.3x0.3x0.5 meter. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 16 mm en 
visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. Voor het meten van het grondwaterpeil 
en het nemen van grondwatermonsters wordt één diepe boring overeenkomstig NVN 5766 
afgewerkt tot peilbuis. De peilbuis wordt zoveel mogelijk stroomafwaarts op de onderzoeks-
locatie geplaatst.  
 
De boringen en gaten worden over het te onderzoeken terrein 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. 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 09036216 Pagina 5 van 13 

 
3.3 Chemische analyses 

 
De chemische analyses worden uitgevoerd door ACMAA BV te Hengelo, een door de Raad 
voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.. Voor 
het uitvoeren van deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang vier 
(meng)monsters samengesteld, te weten: 
 
Bovengrond 
BG I - Mengmonster uit de boringen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 (diepte 0 tot 0.5 meter). 
BG II - Mengmonster uit de boringen 1, 2, 9, 10, 11 en 12 (diepte 0 tot 0.5 meter). 
 
Ondergrond 
Mengmonster uit de boringen 1, 2 en 3 (diepte 0.5 tot 2.0 meter). 
 
Grondwater 
Grondwatermonster uit peilbuis 1.  
 
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’s, PAK’s (10) en gehalte droge stof 

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

 
Algemene opmerkingen 
- De gehalten lutum en organische stof worden geschat op basis van de zintuiglijke 

waarnemingen. Indien noodzakelijk geacht, worden deze gehalten eveneens analytisch 
bepaald. 

- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om 
verstoring van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 

- Van de monstertrajecten kan worden afgeweken als de boorbeschrijvingen hiertoe 
aanleiding geven. 

- De zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater worden 
in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse vindt eveneens in 
het veld plaats. 

 
Indien zintuiglijk asbestverdachte materialen worden waargenomen, wordt per gat een 
materiaal(verzamel)monster samengesteld. De eventuele monsters worden onderzocht door 
ACMAA Almelo BV, een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium. De resultaten 
van deze chemische analyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in bodem en 
puin welke door de ministeries van SZW en VROM is vastgesteld. In het beleid is voor asbest 
een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
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interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest.  
De gewogen concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd 
met 10 maal de concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden 
met de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
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 2009” van het ministerie van VROM. 
 
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), indien vastgesteld; de geldende achtergrondwaarde of de 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 september 2009 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De 
veldwerker is een conform SIKB BRL 2000 gecertificeerde en erkende veldwerker 
(certificaatnummer K44441/02). Er zijn op 7 september 2009 drie boringen verricht met behulp 
van een Edelmanboor en negen gaten gegraven. De situering van de monsterpunten is 
weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot 3.8 meter min 
maaiveld (m-mv) is uiterst fijn tot matig fijn zand aangetroffen. In de ondergrond komen 
plaatselijk leemlagen voor. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen, die duiden op de 
aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

1 0 - 0.4 Sporen puin 

2 0.25 - 0 .7 Sporen puin, sporen kolengruis, matige verfgeur 

9 0 - 0.25 Sporen puin 

 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en verschillen in bodem opbouw zijn de volgende 
monsters samengesteld: 
 
Bovengrond 
BG I - Mengmonster uit de boringen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 (diepte 0 tot 0.5 meter). 
BG II - Mengmonster uit de boringen 1, 2, 9, 10, 11 en 12 (diepte 0 tot 0.5 meter). 
 
Separaat monster Boring 2 (0.25-0.7)  
 
Ondergrond 
Mengmonster uit de boringen 1 en 2 (diepte 0.5 tot 2.0 meter). 
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Boring 1 is doorgezet tot circa 3.8 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. 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 uit de peilbuis drie keer de natte boorgatinhoud 
opgepompt.  
 
Op 14 september 2009 is de peilbuis opnieuw grondig doorgepompt voor het nemen van het 
grondwatermonster. De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(µS/cm) 

Toestroming  

1 2.8 - 3.8 2.22 4.5 470 Matig 

 
De waarde voor de pH wordt als verlaagd beschouwd, de EC-waarde 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. 
 
Voor de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden zijn voor de boven- en 
ondergrond en het separaatmonster de analytisch bepaalde gehalten lutum en organische stof 
van gehanteerd. Opgemerkt dient te worden dat de gehalten lutum en organische stof van de 
ondergrond niet analytisch zijn bepaald. Door ons bureau is een toetsing uitgevoerd, waarbij 
de ondergrenzen voor de correcties zijn gehanteerd (2% lutum en 2% organische stof). De 
resultaten van de toetsing zijn eveneens opgenomen in bijlage III.  
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage III. In de (meng)monsters van zowel de 
bovengrond als de ondergrond en in het grondwater worden de achtergrondwaarden of de 
streefwaarden niet overschreden: er zijn geen verontreinigingen geconstateerd.  
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage III. In de bovengrond BG II, boring 2 (0.25 - 
0.7), de ondergrond en het grondwater zijn een aantal licht tot matig verhoogde concentraties 
aangetoond, die zijn weergegeven in tabel 4. In de bovengrond BG I zijn geen verhoogde 
gehalten gemeten. 
 
Tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof, µg/kg droge stof of µg/l). 

Monster Component Aangetroffen 
concentratie 

Achtergrondwaarde 
of Streefwaarde* 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond BG II PAK’s 2.1 1.5 40 

Boring 2 (0.25-0.7) PCB’s 
PAK’s 

6.6 
2.0 

4.0 
1.5 

200 
40 

Ondergrond PCB’s 9.0 5.6 280 
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Vervolg tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof, µg/kg droge stof of µg/l). 

Grondwater Barium 
Cadmium 
Kobalt 
Nikkel  
Zink 

100 
1.2 
31 
65 

130 

50 
0.4 
20 
15 
65 

625 
6.0 
100 
75 

800 
* AW2000 
 
In de derde kolom van tabel 4 wordt de volgende codering toegepast: 
Cursief  :  Overschrijding van de achtergrondwaarde of streefwaarde. 
Onderstreept :  Overschrijding van de tussenwaarde. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele lichte tot matige verontreinigingen 
aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de 
analyseresultaten. 
 
Boven- en ondergrond - PCB’s en PAK’s 
De oorzaak voor de licht verhoogde gehalten wordt gezocht in de waargenomen 
bodemvreemde materialen. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het 
uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Grondwater - Barium, cadmium, kobalt, nikkel en zink 
De aangetoonde verhoogde metaalgehalten 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. In het 
grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen voorkomen. 
Aangezien het gemeten nikkelgehalte de tussenwaarde overschrijdt, dient aanvullend 
onderzoek uitgevoerd te worden. Dit aanvullend onderzoek is weergegeven in paragraaf 4.5. 
 
 

4.5 Herbemonstering grondwater 
 
Naar aanleiding van het matig verhoogde nikkelgehalte in het grondwater is besloten een 
herbemonstering van het grondwater uit peilbuis 1 uit te voeren om eventuele meetfouten uit 
te sluiten. 
 
Derhalve is op 21 september 2009 opnieuw grondig doorgepompt voor het nemen van het 
grondwatermonster. De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(µS/cm) 

Toestroming  

1 2.8 - 3.8 2.30 4.3 450 Matig 

 
De waarde voor de pH wordt als verlaagd beschouwd, de EC-waarde wordt normaal geacht.  
 
In het grondwater is wederom een matig verhoogde gehalte nikkel gemeten. Het gemeten 
verhoogde gehalte is weergegeven in tabel 6 op de volgende pagina. 
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Tabel 6: Verhoogde concentratie (µg/l). 

Monster Component Aangetroffen 
concentratie 

Streefwaarde Interventie- 
waarde 

Grondwater Nikkel 67 15 75 

 
In de derde kolom van tabel 6 wordt de volgende codering toegepast: 
Cursief  :  Overschrijding van de streefwaarde. 
Onderstreept :  Overschrijding van de tussenwaarde. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
Het gemeten gehalte nikkel ten tijde van de eerste bemonstering worden bevestigd. Er is geen 
sprake van een meetfout. Gesteld kan worden dat het grondwater ter plaatse van de 
onderzoekslocatie matig verontreinigd is met nikkel. Formeel gezien dient verder aanvullend 
onderzoek uitgevoerd te worden om de omvang van de matige nikkelverontreiniging in het 
grondwater te bepalen.  
 
Er zijn naar onze mening een aantal redenen om af te zien van een nader onderzoek: 
- Het onderzoek is uitgevoerd op een onverdachte locatie en er is geen bron aanwijsbaar 
  voor het matig verhoogde nikkelgehalte. Mogelijke oorzaak is de verandering in landgebruik, 
  wat verhoogde nikkelgehalten in het grondwater als gevolg kan hebben (tabel 5.2; rapport  
  Omgaan met zware metalen in de provincie Overijssel. 
- In het grondwater is een verlaagde pH-waarde gemeten. Bij een lage pH komen metalen 
  in de bodem makkelijker in oplossing. 
- Matig verhoogde nikkelwaarden in het grondwater zijn niet ongewoon in deze omgeving. Op  
  het terrein direct ten zuiden van de onderzoekslocatie is in het verleden een verkennend  
  bodemonderzoek uitgevoerd door Twinnova. Tijdens dit onderzoek is eveneens een matig  
  verhoogd nikkelgehalte gemeten. Dit gehalte is destijds eveneens toegeschreven aan een  
  natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. 
- Uit ervaring is gebleken dat in matig tot slecht doorlatende lagen vaker verhoogde  
  metaalgehalten worden gemeten.  
- Uit de boorstaten blijkt eveneens dat de diepere ondergrond van nature metalen bevat,  
  aangezien in de ondergrond sporen oer zijn aangetroffen. 
- Door ons bureau is een beknopte risico-analyse uitgevoerd aan de hand van de uitgave 
  “Bouwen op verontreinigde grond” van de VNG. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van 
  humane of ecologische risico’s of verspreidingsrisico’s bij het huidig gebruik van de 
  locatie. Er zijn mogelijk wel (humane) risico’s aanwezig, wanneer het freatische 
  grondwater gebruikt wordt als drinkwater voor vee of voor de besproeiing van gewassen 
  in een moestuin. Deze risico’s worden gering geacht bij de vastgestelde gehalten. Gebruik 
  van het freatisch grondwater wordt echter afgeraden om enig risico uit te sluiten. 
  Het diepere grondwater is mogelijk wel geschikt voor deze toepassingen. Wanneer 
  grondwater van grotere diepten wordt opgepompt, wordt aanbevolen dit grondwater te 
  analyseren op metalen om de kwaliteit van het diepere grondwater vast te stellen. 
 
Op basis van deze overwegingen stellen wij dat de aangetoonde verhoogde 
metaalconcentraties in het grondwater zijn toe te schrijven aan natuurlijk verhoogde 
achtergrondwaarden. Naar onze mening is het dan ook niet noodzakelijk om over te gaan tot 
een nader onderzoek. In overleg met de mevrouw Bekhuis, werkzaam bij de afdeling 
bodem/milieu van de gemeente Dinkelland, is besloten af te zien van verder nader onderzoek of 
een herbemonstering. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Ad Fontem BV is in een verkennend bodemonderzoek de bodem op een 
terrein ter grootte van circa 2875 m² op een locatie dat kadastraal bekend stat als gemeente: 
Denekamp, sectie: L en nummer 1288 in Lattrop onderzocht. De onderzoekslocatie is 
momenteel onbebouwd en onverhard. Aanleiding voor het bodemonderzoek is de 
bestemmingsplanwijziging en de voorgenomen nieuwbouw van 5 woningen. 
 
Het terrein is beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er 12 boringen verricht, waarvan één 
tot 3.8 meter diepte. Er is één boring afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem 
voornamelijk bestaat uit uiterst fijn tot matig fijn zand. Zintuiglijk zijn plaatselijk bodemvreemde 
materialen waargenomen. Het freatische grondwater is in peilbuis 1 aangetroffen op 2.22 
meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond BG I is niet verontreinigd; 
- de bovengrond BG II is zeer licht verontreinigd met PAK’s; 
- de ondergrond is zeer licht verontreinigd met PCB’s; 
- boring 2 (0.25-0.4) is licht verontreinigd met PAK’s en PCB’s; 
- het grondwater is (zeer) verontreinigd met barium ,cadmium, kobalt en zink en matig 

verontreinigd met nikkel; 
- het grondwater is na herbemonstering wederom matig verontreinigd met nikkel. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrond-, tussen- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de boven- en ondergrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) lichte tot matige 
verontreinigingen aangetoond. De bovengrond BG I is niet verontreinigd. Voor een 
beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. 
Aangezien de tussenwaarden wordt overschreden van het gehalte nikkel in het grondwater, is 
een herbemonstering uitgevoerd. Uit herbemonstering blijkt dat eveneens een matig verhoogd 
nikkelgehalte is gemeten. In overleg met het bevoegd gezag is besloten af te zien om verder 
aanvullend onderzoek uit te voeren. 
 
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). 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging en herontwikkeling, aangezien de vastgestelde verontreinigingen 
geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. Er zijn mogelijk wel (humane) risico’s 
aanwezig, wanneer het freatische grondwater gebruikt wordt als drinkwater voor vee of voor 
de besproeiing van gewassen in een moestuin. Deze risico’s worden gering geacht bij de 
vastgestelde gehalten. Gebruik van het freatisch grondwater wordt echter afgeraden om enig 
risico uit te sluiten. 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 worden tijdens een verkennend/nulsituatie 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 (zoals 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) 

Kadastrale kaart (1:1000) 
Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties (1:500) 
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Verkennend bodemonderzoek
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



Projectcode: 09036216 Lokatie: Lattrop - Ad Fontem BVOpdrachtgever: Ad Fontem BV

Boring: 1

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
sporen grind, donker geelbruin

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
bruinzwart

80

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
sporen roest, sporen oer, 
grijsbeige

130

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
sporen roest, sporen klei, licht 
geelgrijs

150

Klei, geelgrijs165

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
lichtgrijs

230

Zand, matig fijn, grijs

380

Boring: 2

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donker beigebruin

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sporen puin, sporen kolengruis, 
matige verfgeur, licht bruingrijs, 
geroerd

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen planten, 
grijszwart, oude waterbodem

110

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
sporen wortels, grijs

150

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

175

Zand, matig grof, zwak grindig, 
sporen wortels, bruingrijs

200

Boring: 3

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, bruinzwart25

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, grijszwart

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sporen wortels, roodbruin

60

Zand, zeer fijn, sporen oer, 
roodbeige

100

Zand, matig fijn, sporen roest, 
grijsbeige

130

Zand, matig fijn, lichtgrijs

200

Boring: 4

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, donkerbruin, visueel 
geen asbest aangetroffen

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
zwak oerhoudend, donker 
roodbruin, visueel geen asbest 
aangetroffen

50
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Boring: 5

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sterk 
wortelhoudend, sporen oer, 
bruinzwart, visueel geen asbest 
aangetroffen

45

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, 
grijszwart

50

Boring: 6

0

50

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, sporen wortels, 
sporen oer, sterk leemhoudend, 
grijsbeige, visueel geen asbest 
aangetroffen

20

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen oer, sporen 
wortels, bruinzwart

50

Boring: 7

0

50

100

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, donkerbruin, visueel 
geen asbest aangetroffen

5

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
sporen wortels, sporen oer, 
geelbeige

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
matig teelaardehoudend, matig 
roesthoudend, zwak 
roesthoudend, bruinbeige

40

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, 
uiterst humeus, sporen zand, 
sporen oer, donker grijsbruin

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

105

Boring: 8

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, bruinzwart, visueel 
geen asbest aangetroffen

40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
zand, sporen oer, bruinzwart

50

Boring: 9

0

50

1

moestuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen puin, sporen grind, 
bruinzwart, visueel geen asbest 
aangetroffen

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen zand, donkerbruin

50

Boring: 10

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, bruinzwart, visueel 
geen asbest aangetroffen

25

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

50

Boring: 11

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, donkerbruin, visueel 
geen asbest aangetroffen

40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
zand, bruinzwart

50

Boring: 12

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
bruinzwart, visueel geen asbest 
aangetroffen30

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
leem, bruinzwart

50



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
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Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



Parameter Eenheid 1 2 3 4Intern ref.nr.

MVB. SIKB AS3000 + + + +MVB-VBH-AS3000-G01

S Droge stof % (m/m) 87,2 84,0 84,2 80,2DIV-DS-G01

S Organische stof % van ds 3,7(1) 4,6(1) 1,8(1) 2,8(1)DIV-ORG-G01

KORRELGROOTTEVERDELING
S Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 11,2 8,3 7,7 6,8DIV-LUT-G01

METALEN
S Barium mg/kg ds 31 38 34 34ICP-BEP-01

S Cadmium mg/kg ds <0,3 <0,3 <0,3 <0,3ICP-BEP-01

S Kobalt mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0ICP-BEP-01

S Koper mg/kg ds 11 13 7,8 11ICP-BEP-01

S Kwik mg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 <0,1Met-Hg-01

S Lood mg/kg ds 21 23 12 12ICP-BEP-01

S Molybdeen mg/kg ds <1,5 <1,5 <1,5 <1,5ICP-BEP-01

S Nikkel mg/kg ds <5,0 <5,0 7,0 7,7ICP-BEP-01

S Zink mg/kg ds 40 60 39 40ICP-BEP-01

MINERALE OLIE
S Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 <38 <38 <38GC3-OLIE-01

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20 <20 <20 <20GC3-OLIE-01

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20 <20 <20 <20GC3-OLIE-01

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20 <20 <20 <20GC3-OLIE-01

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20 <20 <20 <20GC3-OLIE-01

Chromatogram - - - -

POLYCHLOORBIFENYLEN
S PCB 28 µg/kg ds <1,0 <1,0 <1,0 <1,0LV-GCMS-01

S PCB 52 µg/kg ds <1,0 <1,0 <1,0 <1,0LV-GCMS-01

S PCB 101 µg/kg ds <1,0 <1,0 <1,0 1,5LV-GCMS-01

S PCB 118 µg/kg ds <1,0 <1,0 <1,0 <1,0LV-GCMS-01

S PCB 138 µg/kg ds <1,0 <1,0 1,4 1,9LV-GCMS-01

S PCB 153 µg/kg ds <1,0 <1,0 1,5 2,3LV-GCMS-01

S PCB 180 µg/kg ds <1,0 <1,0 <1,0 1,2LV-GCMS-01
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Parameter Eenheid 1 2 3 4Intern ref.nr.

POLYCHLOORBIFENYLEN
S PCB (som 7) µg/kg ds 4,9 4,9 6,6(2) 9,0(2)LV-GCMS-01

PAK(10)
S Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 <0,05HPLC-PAK-02

S Fenanthreen mg/kg ds <0,05 0,17 0,32 0,07HPLC-PAK-02

S Anthraceen mg/kg ds <0,05 0,06 0,09 <0,05HPLC-PAK-02

S Fluorantheen mg/kg ds 0,08 0,51 0,49 0,14HPLC-PAK-02

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 0,28 0,26 0,07HPLC-PAK-02

S Chryseen mg/kg ds <0,05 0,24 0,20 0,06HPLC-PAK-02

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 0,14 0,10 <0,05HPLC-PAK-02

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 0,26 0,19 0,06HPLC-PAK-02

S Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 0,22 0,15 0,05HPLC-PAK-02

S Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 0,19 0,14 <0,05HPLC-PAK-02

S Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 0,39 2,1 2,0 0,58HPLC-PAK-02

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Organische stof, gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.
2 = Bij deze analyse wordt GC-MS toegepast. Met de toegepaste combinatie van kolom en detector kan, indien aanwezig, PCB-28 co-elueren met
PCB-31, PCB-52 met PCB-69, PCB-138 met PCB-163 en PCB-153 met PCB-168.

Opmerking monster M090900602 (BG I - Boring 3, 4, 5, 6, 7 en 8):
3-1 0 0.5 AM443943G
4-1 0 0.5 AM443876L
5-1 0 0.5 AM443945I
6-2 0.2 0.5 AM443935H
7-1 0 0.4 AM443930C
8-1 0 0.5 AM443833E

Opmerking monster M090900603 (BG II Boring 1, 2, 9 ,10, 11 en 12):
10-1 0 0.5 AM443828I
1-1 0 0.4 AM443939L
11-1 0 0.5 AM443827H
12-1 0 0.5 AM443824E
2-1 0 0.25 AM443940D
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9-1 0 0.5 AM443829J

Opmerking monster M090900604 (Boring 2 (0.25-0.7)):
2-2 0.25 0.7 AM443947K

Opmerking monster M090900605 (OG - Boring 1 en 2):
1-2 0.4 0.8 AM443942F
1-3 0.8 1.3 AM443923E
1-5 1.65 2 AM443837I
2-3 0.7 1.1 AM443932E
2-4 1.1 1.5 AM443948L
2-5 1.5 1.75 AM443836H

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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Opdrachtcode: 09036216 

Aanvrager: Ing. J.L. Kienstra 

Project: Ad Fontem BV - Lattrop 

Datum aangeleverd: 07-09-2009 

Datum afgerond: 14-09-2009 

 
M090900602 GROND BG I - Boring 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
 

Parameter Eenheid */- Gemeten 
concentratie 

A T I 

MVB. SIKB AS3000   +    

Droge stof % (m/m)  87.2    

Organische stof % van ds  3.7    

KORRELGROOTTEVERDELING       

Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  11.2    

METALEN       

Barium mg/kg ds - 31   510 

Cadmium mg/kg ds - <0.3 0.43 4.8 9.2 

Kobalt mg/kg ds - <3.0 8.6 58 108 

Koper mg/kg ds - 11 27 76 126 

Kwik mg/kg ds - <0.1 0.12 15 29 

Lood mg/kg ds - 21 38 221 405 

Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 96 190 

Nikkel mg/kg ds - <5.0 21 41 61 

Zink mg/kg ds - 40 89 274 458 

MINERALE OLIE       

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 70 960 1850 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20    

Chromatogram   -    

POLYCHLOORBIFENYLEN       

PCB 28 µg/kg ds  <1.0    

PCB 52 µg/kg ds  <1.0    

PCB 101 µg/kg ds  <1.0    

PCB 118 µg/kg ds  <1.0    

PCB 138 µg/kg ds  <1.0    

PCB 153 µg/kg ds  <1.0    

PCB 180 µg/kg ds  <1.0    

PCB (som 7) µg/kg ds - 4.9 7.4 189 370 

PAK(10)       

Naftaleen mg/kg ds  <0.05    

Fenanthreen mg/kg ds  <0.05    

Anthraceen mg/kg ds  <0.05    

Fluorantheen mg/kg ds  0.08    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0.05    

Chryseen mg/kg ds  <0.05    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0.05    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0.05    

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0.05    

Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.39 1.5 21 40 

 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 

**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 

 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 11.2% van droge stof en organische stof: 3.7% van droge stof. 



 

Opdrachtcode: 09036216 

Aanvrager: Ing. J.L. Kienstra 

Project: Ad Fontem BV - Lattrop 

Datum aangeleverd: 07-09-2009 

Datum afgerond: 14-09-2009 

 
M090900603 GROND BG II Boring 1, 2, 9 ,10, 11 en 12 

 

Parameter Eenheid */- Gemeten 
concentratie 

A T I 

MVB. SIKB AS3000   +    

Droge stof % (m/m)  84.0    

Organische stof % van ds  4.6    

KORRELGROOTTEVERDELING       

Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  8.3    

METALEN       

Barium mg/kg ds - 38   424 

Cadmium mg/kg ds - <0.3 0.42 4.8 9.2 

Kobalt mg/kg ds - <3.0 7.2 49 91 

Koper mg/kg ds - 13 25 73 120 

Kwik mg/kg ds - <0.1 0.12 14 28 

Lood mg/kg ds - 23 37 215 392 

Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 96 190 

Nikkel mg/kg ds - <5.0 18 35 52 

Zink mg/kg ds - 60 82 251 421 

MINERALE OLIE       

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 87 1194 2300 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20    

Chromatogram   -    

POLYCHLOORBIFENYLEN       

PCB 28 µg/kg ds  <1.0    

PCB 52 µg/kg ds  <1.0    

PCB 101 µg/kg ds  <1.0    

PCB 118 µg/kg ds  <1.0    

PCB 138 µg/kg ds  <1.0    

PCB 153 µg/kg ds  <1.0    

PCB 180 µg/kg ds  <1.0    

PCB (som 7) µg/kg ds - 4.9 9.2 235 460 

PAK(10)       

Naftaleen mg/kg ds  <0.05    

Fenanthreen mg/kg ds  0.17    

Anthraceen mg/kg ds  0.06    

Fluorantheen mg/kg ds  0.51    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.28    

Chryseen mg/kg ds  0.24    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.14    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.26    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.22    

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.19    

Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds * 2.1 1.5 21 40 

 
Legenda: 

*  = Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 

-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 

Lutum: 8.3% van droge stof en organische stof: 4.6% van droge stof. 



 

Opdrachtcode: 09036216 

Aanvrager: Ing. J.L. Kienstra 

Project: Ad Fontem BV - Lattrop 

Datum aangeleverd: 07-09-2009 

Datum afgerond: 14-09-2009 

 
M090900604 GROND Boring 2 (0.25-0.7) 

 

Parameter Eenheid */- Gemeten 
concentratie 

A T I 

MVB. SIKB AS3000   +    

Droge stof % (m/m)  84.2    

Organische stof % van ds  1.8    

KORRELGROOTTEVERDELING       

Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  7.7    

METALEN       

Barium mg/kg ds - 34   407 

Cadmium mg/kg ds - <0.3 0.38 4.3 8.2 

Kobalt mg/kg ds - <3.0 6.9 47 88 

Koper mg/kg ds - 7.8 23 67 110 

Kwik mg/kg ds - <0.1 0.11 14 27 

Lood mg/kg ds - 12 35 204 372 

Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 96 190 

Nikkel mg/kg ds - 7.0 18 34 51 

Zink mg/kg ds - 39 76 234 391 

MINERALE OLIE       

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 38 519 1000 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20    

Chromatogram   -    

POLYCHLOORBIFENYLEN       

PCB 28 µg/kg ds  <1.0    

PCB 52 µg/kg ds  <1.0    

PCB 101 µg/kg ds  <1.0    

PCB 118 µg/kg ds  <1.0    

PCB 138 µg/kg ds  1.4    

PCB 153 µg/kg ds  1.5    

PCB 180 µg/kg ds  <1.0    

PCB (som 7) µg/kg ds * 6.6 4.0 102 200 

PAK(10)       

Naftaleen mg/kg ds  <0.05    

Fenanthreen mg/kg ds  0.32    

Anthraceen mg/kg ds  0.09    

Fluorantheen mg/kg ds  0.49    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.26    

Chryseen mg/kg ds  0.20    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.10    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.19    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.15    

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.14    

Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds * 2.0 1.5 21 40 

 
Legenda: 

*  = Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 

-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 

Lutum: 7.7% van droge stof en organische stof: 1.8% van droge stof. 



 

Opdrachtcode: 09036216 

Aanvrager: Ing. J.L. Kienstra 

Project: Ad Fontem BV - Lattrop 

Datum aangeleverd: 07-09-2009 

Datum afgerond: 14-09-2009 

 
M090900605 GROND OG - Boring 1 en 2 

 

Parameter Eenheid */- Gemeten 
concentratie 

A T I 

MVB. SIKB AS3000   +    

Droge stof % (m/m)  80.2    

Organische stof % van ds  2.8    

KORRELGROOTTEVERDELING       

Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  6.8    

METALEN       

Barium mg/kg ds - 34   380 

Cadmium mg/kg ds - <0.3 0.39 4.4 8.4 

Kobalt mg/kg ds - <3.0 6.5 44 82 

Koper mg/kg ds - 11 23 66 110 

Kwik mg/kg ds - <0.1 0.11 14 27 

Lood mg/kg ds - 12 35 203 372 

Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 96 190 

Nikkel mg/kg ds - 7.7 17 32 48 

Zink mg/kg ds - 40 75 229 384 

MINERALE OLIE       

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 53 727 1400 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20    

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20    

Chromatogram   -    

POLYCHLOORBIFENYLEN       

PCB 28 µg/kg ds  <1.0    

PCB 52 µg/kg ds  <1.0    

PCB 101 µg/kg ds  1.5    

PCB 118 µg/kg ds  <1.0    

PCB 138 µg/kg ds  1.9    

PCB 153 µg/kg ds  2.3    

PCB 180 µg/kg ds  1.2    

PCB (som 7) µg/kg ds * 9.0 5.6 143 280 

PAK(10)       

Naftaleen mg/kg ds  <0.05    

Fenanthreen mg/kg ds  0.07    

Anthraceen mg/kg ds  <0.05    

Fluorantheen mg/kg ds  0.14    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.07    

Chryseen mg/kg ds  0.06    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.06    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.05    

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0.05    

Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.58 1.5 21 40 

 
Legenda: 

*  = Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 

-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 

Lutum: 6.8% van droge stof en organische stof: 2.8% van droge stof. 
 



Parameter Eenheid 1Intern ref.nr.

MVB. SIKB AS3000 +MVB-VBH-AS3000-W01

METALEN
S Barium µg/l 100ICP-BEP-01

S Cadmium µg/l 1,2ICP-BEP-01

S Kobalt µg/l 31ICP-BEP-01

S Koper µg/l 6,7ICP-BEP-01

S Kwik µg/l <0,05Met-Hg-01

S Lood µg/l <5,0ICP-BEP-01

S Molybdeen µg/l <5,0ICP-BEP-01

S Nikkel µg/l 65ICP-BEP-01

S Zink µg/l 130ICP-BEP-01

VLUCHT.ARO.KOOLW.STOFFEN
S Benzeen µg/l <0,20GC-VLUCHTIG-01

S Tolueen µg/l <0,20GC-VLUCHTIG-01

S Ethylbenzeen µg/l <0,20GC-VLUCHTIG-01

S Xyleen (som meta + para) µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S 2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S Xylenen (som) µg/l 0,14(1)GC-VLUCHTIG-01

S Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0,20GC-VLUCHTIG-01

MINERALE OLIE
S Minerale olie C10 - C40 µg/l <50GC3-OLIE-01

Minerale olie C10 - C12 µg/l <50GC3-OLIE-01

Minerale olie C12 - C22 µg/l <50GC3-OLIE-01

Minerale olie C22 - C30 µg/l <50GC3-OLIE-01

Minerale olie C30 - C40 µg/l <50GC3-OLIE-01

Chromatogram -

VLUCHTIGE ORG.HALOG.VERB.
S Dichloormethaan µg/l <0,20GC-VLUCHTIG-01

S 1,1-Dichloorethaan µg/l <0,50GC-VLUCHTIG-01

S 1,2-Dichloorethaan µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01
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Parameter Eenheid 1Intern ref.nr.

VLUCHTIGE ORG.HALOG.VERB.
S 1,1-Dichlooretheen µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S 1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S 1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S 1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S 1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S 1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S Vinylchloride µg/l <0,10GC-VLUCHTIG-01

S Tribroommethaan (Bromoform) µg/l <0,50GC-VLUCHTIG-01

S Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l 0,14(1)GC-VLUCHTIG-01

S Dichloorethenen (som) µg/l 0,21GC-VLUCHTIG-01

S Dichloorpropanen (som) µg/l 0,21GC-VLUCHTIG-01

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS

Opmerking monster M090901509 (Grondwater - Peilbuis 1):
1-1 2.7 3.7 AC3132682
1-2 2.7 3.7 AC4641712

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Kruse Milieu B.V.
Aanvrager Dhr. J.L. Kienstra

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 51:
Postcode en plaats 7650 AB Tubbergen:

Pagina: 2 van 2

Opdrachtcode 09036216
Rapportnummer P090900475 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Ad Fontem BV - Lattrop:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 14-09-2009
Startdatum 14-09-2009

:
:

Datum rapportage 17-09-2009:

Resultaten:

Nr.
1

Labnr.
M090901509

Monsteromschrijving
Grondwater - Peilbuis 1

Monstersoort
Grondwater

Datum bemonstering
14-09-2009

AS 3000



Opdrachtcode: 09036216 

Aanvrager: Ing. J.L. Kienstra 

Project: Ad Fontem BV - Lattrop 

Datum aangeleverd: 14-09-2009 

Datum afgerond: 17-09-2009 

 
M090901509 GRONDWATER Grondwater - Peilbuis 1 

 

Parameter Eenheid */- Gemeten 
concentratie 

S T I 

MVB. SIKB AS3000   +    

METALEN       

Barium µg/l * 100 50 338 625 

Cadmium µg/l * 1.2 0.40 3.2 6.0 

Kobalt µg/l * 31 20 60 100 

Koper µg/l - 6.7 15 45 75 

Kwik µg/l - <0.05 0.050 0.18 0.30 

Lood µg/l - <5.0 15 45 75 

Molybdeen µg/l - <5.0 5.0 153 300 

Nikkel µg/l ** 65 15 45 75 

Zink µg/l * 130 65 433 800 

VLUCHT.ARO.KOOLW.STOFFEN       

Benzeen µg/l - <0.20 0.20 15 30 

Tolueen µg/l - <0.20 7.0 504 1000 

Ethylbenzeen µg/l - <0.20 4.0 77 150 

Xyleen (som meta + para) µg/l  <0.10    

2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l  <0.10    

Xylenen (som) µg/l - 0.14 0.20 35 70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l - <0.20 6.0 153 300 

MINERALE OLIE       

Minerale olie C10 - C40 µg/l - <50 50 325 600 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <50    

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <50    

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <50    

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <50    

Chromatogram   -    

VLUCHTIGE ORG.HALOG.VERB.       

Dichloormethaan µg/l - <0.20 0.010 500 1000 

1,1-Dichloorethaan µg/l - <0.50 7.0 454 900 

1,2-Dichloorethaan µg/l - <0.10 7.0 204 400 

1,1-Dichlooretheen µg/l - <0.10 0.010 5.0 10 

Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0.10    

Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l - <0.10 0.010 10 20 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    

1,2-Dichloorpropaan µg/l - <0.10 0.80 40 80 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l - <0.10 6.0 203 400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l - <0.10 0.010 5.0 10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l - <0.10 0.010 150 300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l - <0.10 0.010 65 130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l - <0.10 24 262 500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l - <0.10 0.010 20 40 

Vinylchloride µg/l - <0.10 0.010 2.5 5.0 

Tribroommethaan (Bromoform) µg/l  <0.50    

Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l - 0.14 0.010 10 20 

Dichloorethenen (som) µg/l  0.21    

Dichloorpropanen (som) µg/l - 0.21 0.80 40 80 

 

Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 

***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 



Parameter Eenheid 1Intern ref.nr.

MVB. SIKB AS3000 +MVB-VBH-AS3000-W01

METALEN
S Nikkel µg/l 67ICP-BEP-01

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

Opmerking monster M090902170 (Grondwater - Peilbuis 1):
1-1 2.7 3.7 ac461445

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Kruse Milieu B.V.
Aanvrager Dhr. J.L. Kienstra

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 51:
Postcode en plaats 7650 AB Tubbergen:

Pagina: 1 van 1

Opdrachtcode 09036216
Rapportnummer P090900671 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Ad Fontem BV - Lattrop:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 21-09-2009
Startdatum 21-09-2009

:
:

Datum rapportage 24-09-2009:

Resultaten:

Nr.
1

Labnr.
M090902170

Monsteromschrijving
Grondwater - Peilbuis 1

Monstersoort
Grondwater

Datum bemonstering
21-09-2009

AS 3000



Opdrachtcode: 09036216 
Aanvrager: Ing. J.L. Kienstra 
Project: Ad Fontem BV - Lattrop 
Datum aangeleverd: 21-09-2009 
Datum afgerond: 24-09-2009 
 
M090902170 GRONDWATER Grondwater - Peilbuis 1 
 
Parameter Eenheid */- Gemeten 

concentratie 
S T I 

MVB. SIKB AS3000   +    
METALEN       
Nikkel µg/l ** 67 15 45 75 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Historische informatie gemeente Dinkelland 



Aanvrager: Kruse Milieu (Jørgen Kienstra) 
Locatie: percelen kadastrale gegevens: Denekamp, sectie M, nr 1234, Denekamp, sectie L, nr. 1288, Denekamp, sectie N, nr. 
1444 
 
Behandeld door: Moniek Bekhuis 
 
 
Bodemonderzoek: 
Algemeen 
Locatie: Gebruik Luchtfoto  BIS Stortplaats Omgeving 
Denekamp 
 M-1234 

Landbouw Zie bijlage  Geofox, 2002 
Zw:- 
Bg:- 
Og: min. Olie>S 
Gw: Cd, Ni, Zn >S 

Niet bekend Agrarisch 

Denekamp 
L-1288 

Landbouw Zie bijlage Ottershagenweg 33 
Twinnova, 2003 
Zw: puin 
Bg:Pak >S 
Og:- 
Gw: Cr, Ni (>T) >S 

Niet bekend Agrarisch 

Denekamp 
N-1444 

Landbouw  Zie bijlage Oranjewoud, 1996 
Zw:- 
Bg: EOX, PAK >S 
Og:- 
Gw: Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, 
Zn (>I), xylenen >S 

Niet bekend Agrarisch 

 
 
Tanks: 
Bij de gemeente Dinkelland, is geen informatie bekend over ondergrondse / bovengrondse tanks op bovengenoemde locaties.  
 
WM-vergunning: 
Voor de locaties zijn geen milieuvergunningen afgegeven.  
 
Bodemkwaliteitskaart: 
De locaties liggen in de zone buitengebied schoon. 
 
Luchtfoto’s: 
In ons systeem zijn luchtfoto’s beschikbaar van 2008.  
 
Bron: 
Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodembeheersplan, bodeminformatiesysteem, kadaster, luchtfoto’s 2008.  
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage V 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2006. 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's Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK's Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's 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 
 



Bijlage 3  Standaard waterparagraaf



datum 18-10-2017
dossiercode    20171018-63-16233

Geachte heer/mevrouw N. van Benthem,

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 Kraakenhof herziening.

Waterbeleid

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

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

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

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

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

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

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een



beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of
een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

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

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

Algemene info:

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

De WaterToets 2014
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Plangebied Lattrop-Kraakenhof, gemeente Dinkelland; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventari-

serend veldonderzoek  

 

RAAP-notitie *nummer* / eindversie *datum* [3 ]  

Samenvatting 

 

In opdracht van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 

december 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met ge-

plande woningbouw in plangebied Lattrop-Kraakenhof, in de gemeente Dinkelland. Doel van dit 

onderzoek was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie over bekende 

en te verwachten archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stel-

len. Het doel van het veldonderzoek was vervolgens die verwachting te toetsen en, voor zover 

mogelijk, een eerste indruk te geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en con-

servering) en diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische vindplaatsen. Op basis 

van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen in het 

plangebied is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek gefor-

muleerd. 

 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aanvang van het veldonderzoek 

voor het plangebied een hoge verwachting voor het aantreffen van (intacte) archeologische res-

ten uit de tijdspanne van de Prehistorie tot en met de Vroege Middeleeuwen. 

 

Tijdens het veldonderzoek is geconstateerd dat de geologische ondergrond in het plangebied uit 

dekzand bestaat. De bodemopbouw ter plaatse is niet meer intact. Het betreft een compleet ver-

stoord plaggendek. Archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen.  

 

Gezien de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ingrepen in het plangebied is geconclu-

deerd dat bij de uitvoering hiervan waarschijnlijk geen archeologische waarden zullen worden 

verstoord. Geadviseerd wordt om geen vervolgonderzoek plaats te laten vinden.  

 

Met betrekking tot de bevindingen van dit onderzoek dient contact opgenomen te worden met de 

gemeente Dinkelland. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader en doelstelling 

In opdracht van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 

december 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met te 

realiseren woningbouw in plangebied Lattrop-Kraakenhof in de gemeente Dinkelland.  

Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden 

tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bu-

reauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische 

waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het veldonderzoek 

was het toetsen van die gespecificeerde archeologische verwachting en, indien mogelijk, een 

eerste indruk geven van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diep-

teligging van eventueel aangetroffen archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresulta-

ten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een 

advies geformuleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.  

 

1.2 Administratieve gegevens 

Het plangebied (ca. 0,3 ha) ligt direct in het westen van de bebouwde kom van Lattrop (figuur 1). 

Het gebied staat afgebeeld op kaartblad 29 A van de topografische kaart van Nederland (schaal 

1:25.000); de centrumcoördinaat 262.933/494.504. Het perceel staat kadastraal bekend onder 

gemeente Denekamp, sectie L, nummer 1288. 

 

1.3 Toekomstige situatie 

In het plangebied is woningbouw gepland.  

 

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veldonderzoek be-

stond uit een karterend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de 

archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). 

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1), beheerd door de Stichting Infra-

structuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. 

RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschap.  

 

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.  



 

Plangebied Lattrop-Kraakenhof, gemeente Dinkelland; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventari-

serend veldonderzoek  

 

RAAP-notitie *nummer* / eindversie *datum* [6 ]  

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te 

stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is 

het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd.  

 

Geraadpleegd zijn de volgende bronnen: 

- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS); 

- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

- de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 

- literatuur en historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst); 

- de recente topografische kaart 1:25.000; 

- recente luchtfoto's uit Google Earth (http:/www.earth.google.com); 

- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 

 

2.2 Resultaten 

 
Huidige situatie 

Op grond van de topografische kaart (schaal 1:25.000) en een recente luchtfoto uit Google Earth 

blijkt dat het plangebied uit grasland bestaat. Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(http://www.ahn.nl/) bedraagt de huidige maaiveldhoogte in het plangebied ongeveer 20,4 - 20,8 

meter +NAP.  

 

Aardkundige situatie 

 

Geo(morfo)logie 

Geomorfologisch gezien ligt het plangebied op de overgang van een dekzandrug naar een dal-

vormige laagte (www.archis.nl: codes 4K14 en 2R2).  

 

Bodem 

De bodem in het plangebied bestaat uit hoge bruine enkeerdgronden: lemig fijn zand met grond-

watertrap VII (Ebbers & Van het Loo, 1992: code bEZn23). Deze bodem kenmerkt zich door een 

humeus cultuurdek met een minimale dikte van 0,5 m, doorgaans ook wel plaggendek genoemd. 

Plaggendekken bevinden zich meestal op de hogere delen van het landschap. Ze zijn van antro-

pogene oorsprong en ontstaan door het langdurig bemesten met plaggen en/of potstalmest. 

Plaggendekken in Oost-Nederland dateren veelal uit de Nieuwe tijd (Spek, 2004).  
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Historische situatie  

Om inzicht te verkrijgen in het grondgebruik in het plangebied in de Nieuwe tijd biedt de analyse 

van historische kaarten een goede invalshoek. Op historische kaarten uit de 19e eeuw staat 

binnen het plangebied nog geen bebouwing aangegeven. Wel was het in gebruik als bouwland  

(ROBAS Producties, 1990; Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990). 

Aan de zuidzijde van het plangebied lag erve Krake. Dit erf wordt in het zogenaamde vuurste-

denregister van 1675 voor het eerst vermeld als keuterboerderij. In de 17
e
 eeuw vond in de mar-

ke Latterop een verdubbeling van het aantal boerenerven plaats. Dit ging gepaard met een rela-

tief grootschalige ontginning van woeste grond tot akkerland. Erve Krake was één van de in die 

tijd gestichte erven. Nadat in de jaren 60 van de 20
e
 eeuw het boerenbedrijf in het kader van de 

ruilverkaveling werd verplaatst naar het Lattropperveld, was het oude erfhuis jarenlang in gebruik 

als streekmuseum, theeschenkerij en winkel (De Gerriehoeve). Na verkoop in de jaren 80 is de 

boerderij gesloopt (Anonymus 2001; Groenewoudt & Scholte Lubberink, 2007). De naam Kraak-

enhof verwijst naar de oude naam van het erf. 

 

Bekende archeologische waarden 

 

ARCHIS  

In ARCHIS staat direct ten zuiden van het plangebied een archeologisch monument vermeld 

(ARCHIS-monumentnummer 2520; ARCHIS-waarnemingsnummers 18005 en 29842). Het betreft 

een locatie op dezelfde dekzandrug waar ook het plangebied op ligt. Ter plaatse zijn vuurstenen 

artefacten uit het Mesolithicum en nederzettingssporen uit de IJzertijd aangetroffen. Van de dek-

zandrug zijn nog meer vondsten bekend; deze liggen ten zuidoosten van het plangebied. Het 

gaat om vuurstenen artefacten uit de periode Laat Paleolithicum t/m Bronstijd en uit het Neolithi-

cum, en om keramiek uit de IJzertijd (ARCHIS-waarnemingsnummer 2939). 

 

AHN en luchtfoto's 

Het raadplegen van het AHN (http://www.ahn.nl) en recente luchtfoto's uit Google Earth heeft 

geen concrete aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische waarden in 

het plangebied. 

 

Gemeentelijke archeologische verwachtings- en advieskaart. 

Op grond van de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Dinkelland geldt 

voor het plangebied een hoge verwachting voor archeologische resten uit alle perioden (Scholte 

Lubberink, 2007). 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting 

Gezien de aanwezigheid van een dekzandrug met een plaggendek in (een deel van het) het 

plangebied en het voorkomen van archeologische resten uit meerdere perioden in de directe 

omgeving van het plangebied, geldt voor het plangebied Kraakenhof een hoge verwachting voor 

archeologische resten uit alle perioden. Meer specifiek geldt deze verwachting voor vuursteen-
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strooiingen uit de periode Laat Paleolithicum t/m Neolithicum en/of grote (vondstrijke) nederzet-

tingen en/of grafvelden uit de periode Bronstijd t/m Vroege Middeleeuwen. Gezien de relatief 

grote afstand van het plangebied tot de van oorsprong middeleeuwse erven in Lattrop, wordt de 

aanwezigheid van resten uit de Late Middeleeuwen minder waarschijnlijk geacht. Wel moet reke-

ning gehouden worden met resten uit de Nieuwe tijd die verband houden met bewoning op erve 

Krake. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methoden 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek karterende fase. De 

onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het bureauon-

derzoek (gespecificeerde archeologische verwachting) en het protocol inventariserend veldon-

derzoek uit de KNA versie 3.1 (stroomdiagram 'keuze onderzoeksmethode karterende fase' en 

'Leidraad inventariserend veldonderzoek deel karterend booronderzoek'). 

 

Tijdens het veldonderzoek zijn 5 boringen verricht (figuur 1). Doorgaans worden de boringen 

gezet in parallelle raaien binnen een standaard grid van 40 x 50 m. Vanwege de beperkte om-

vang van het plangebied, kon deze methode niet gehanteerd worden. De boringen zijn zo strate-

gisch mogelijk binnen het plangebied gezet. De gehanteerde methode wordt geschikt geacht 

voor het opsporen van de meeste in dit gebied te verwachten nederzettingsterreinen uit de peri-

ode IJzertijd t/m Late Middeleeuwen. Deze methode is niet geschikt om verkavelingspatronen, 

graven en andere zeer lokale archeologische resten in kaart te brengen (Tol e.a., 2004). 

 

Er is geboord tot maximaal 1,1 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm en 

een. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) 

beschreven en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Het opgeboorde materiaal is in het 

veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuur-

steen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Er zijn geen monsters geno-

men. Het opgeboorde materiaal is gezeefd met een zeef met een maaswijdte van 0,4 cm; het 

zeefresidu is met het blote oog geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. 

 

3.2 Resultaten 

Geologie en bodem 

De geologische situatie in het plangebied komt overeen met de gegevens van het bureauonder-

zoek. De geologische ondergrond bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. Dit materiaal is aange-

merkt als dekzand. De top van het ongestoorde dekzand is aangetroffen op dieptes variërend 

van 0,5 tot 1 m -Mv. Het verschil in diepte is het gevolg van de mate van verstoringen tot in het 

dekzand.  

De bodemopbouw komt niet overeen met hetgeen verwacht werd op grond van het bureauonder-

zoek. In alle boringen is een verstoord plaggendek waargenomen. De verstoring van de bodem-

opbouw bedraagt maximaal 1 m - Mv. 

 

Archeologie  

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid 

van archeologische resten in plangebied Lattrop-Kraakenhof te Dinkelland. 

 

De geologische ondergrond in het plangebied wordt gevormd door dekzand. De (natuurlijke) 

bodemopbouw is volledig verstoord. Archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen.  

 

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voor-

genomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoe-

ring van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dan is 

dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van 

de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek dient contact opgenomen te wor-

den met de gemeente Dinkelland.  
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1.   Resultaten booronderzoek. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 
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Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Archeologische perioden Datering (gekalibreerd)

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Vroeg

12 voor Chr.

70 na Chr.

300.000

1050

1500

270

450

9700

6450

4900 / 5300

8640

35.000

1800

1100

2000

4200

2850

500

250

800

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 

 

 



Regels



126       Lattrop, herziening Kraakenhof



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan

Het bestemmingsplan "Lattrop, herziening Kraakenhof" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.LATBPKRAAKENHOFHER-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, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten aan particulieren.

1.4  aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:

Het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt 
uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aanduiding

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

1.6  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7  bebouwing

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

1.8  bed-and-breakfast

Het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben.

1.9  bedrijf

Een onderneming gericht op het bedrijfsmatige voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten.

1.10  bedrijfsvloeroppervlak (bvo):

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

1.11  bestaand

Legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.12  bestaand bouwwerk

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



1.13  bestaand gebouw

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

1.14  bestaand gebruik

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

1.15  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.16  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.17  bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.18  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.

1.19  bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.20  bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of 
balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een kelder, zolder en 
vliering.

1.21  bouwperceel

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

1.22  bouwperceelgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.23  bouwvlak

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

1.24  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.

1.25  carport

Staanplaats, stalling voor een motorvoertuig onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis.

1.26  cultuurhistorische waarden

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

1.27  dak

Iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw.
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1.28  detailhandel

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

1.29  erf

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

1.30  geaccidenteerd terrein

Een perceel of een gedeelte van een perceel met een helling van tenminste 1:10 gemeten over een afstand van 
minimaal 5 m (glooiend landschap).

1.31  gebouw

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

1.32  (hoek)erker

Een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel van het 
hoofdgebouw.

1.33  hoofdgebouw

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

1.34  horecabedrijf:

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

de horecabedrijven zijn in drie categorieën te onderscheiden:

a.  horecacategorie 1: een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag bereiden en 
verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers van 
andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een automatiek, 
broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, petitrestaurant, snackbar, 
snack-kiosk, tearoom, traiteur en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen 
horecabedrijf;

b.  horecacategorie 2: een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de 
avond, dat voornamelijk is gericht op het bereiden en verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) 
dranken, zoals een bar (grand)café, eetcafé, restaurant, café restaurant, en/of een naar de aard en invloed 
op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf, al dan niet in combinatie met logiesvertrekken of een 
zalencentrum;

c.  horecacategorie 3: vormen van horeca-activiteiten waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt 
en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op 
de openbare orde met zich meebrengt: dancings, discotheken en nachtclubs;

1.35  huishouding

Een zelfstandig dan wel samenwonende persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik 
maken van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree.

1.36  inwoning

Wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand.

1.37  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.



1.38  kelder

Een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken als woonruimte, 
beneden of tot ten hoogste 1 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen; bij 'bebouwing 
in geaccidenteerd terrein' gelegen beneden peil.

1.39  kunstobject

Voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

1.40  kunstwerk

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening.

1.41  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.

1.42  mantelzorg

Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 
personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan 
de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen 
sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

1.43  peil

a. Voor bebouwing in geaccidenteerd terrein voor zover de bebouwing met de gevel is gericht naar het 
openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt (de dijk) en is gesitueerd op of binnen een afstand 
van 3 m uit de grens met het openbare gebied: 35 cm boven de kruin van de dijk.

b. Voor overige bebouwing in geaccidenteerd terrein: de bestaande gemiddelde bouwhoogte van het terrein op 
het punt waar deze direct grenst aan de gevel welke is gericht naar het openbare gebied waarop het 
bouwperceel ontsloten wordt.

c. Voor gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein, waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst, 
mits het gebouw op een afstand van niet meer dan 20 m van die weg is gelegen: 35 cm boven de kruin van 
die weg ter plaatse van de hoofdtoegang.

d. In andere gevallen bij gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein: de gemiddelde bouwhoogte 
van het terrein op het punt waar dit direct grenst aan de gevel die is gericht naar het openbare gebied 
waarop het bouwperceel ontsloten wordt.

e. Voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van het aansluitende terrein.

1.44  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.

1.45  prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding.

1.46  prostitutiebedrijf

Een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in gebruik 
voor het daar uitoefenen van prostitutie.
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1.47  seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij ook 
bedrijfsmatige 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.

1.48  twee-aaneen gebouwde woning

een woning, die deel uitmaakt van een blok van twee aan elkaar gebouwde hoofdgebouwen (twee-onder-één-kap;

1.49  vrijstaande woning

een woning waarvan het hoofdgebouw vrijstaat van andere hoofdgebouwen;

1.50  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.

1.51  voorgevelrooilijn

De begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevels van het hoofdgebouw zijn georiënteerd, of, voor zover op 
de kaart een gevellijn is aangeduid, de op de kaart aangeduide gevellijn, alsmede het verlengde daarvan.

1.52  woning

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding.



Artikel 2  Wijze van meten

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een 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  de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw 
waar die afstand het kortst is.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Verkeer

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en paden; 
b. parkeervoorzieningen; 
c. straatmeubilair; 
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
e. openbare nutsvoorzieningen; 
f. groenvoorzieningen; 
g. verkeersvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lidl 3.1. 

3.2.2  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 2 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersgeleiding en wegverlichting 

mag niet meer bedragen dan 8 m. 

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Hoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.3 onder 
b en c ten behoeve van bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat: 

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 meter; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 



Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen; 
b. bijbehorende bouwwerken bij woningen; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'pad' is tevens het gebruik van de gronden als voet- en fietspad toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

d. wegen en paden;
e. groenvoorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. speelvoorzieningen;
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
i. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

j. tuinen, erven en terreinen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 4.1.

4.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden;
b. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 
c. woningen mogen uitsluitend in de vorm van vrijstaande woningen en twee-aaneen gebouwde woningen 

worden gebouwd;
d. het aantal woningen binnen een bouwvlak mag ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

aantal wooneenheden' aangegeven aantal bedragen;
e. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen; 
f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt bij vrijstaande woningen 

tenminste 3,00 m en bij twee-aaneen gebouwde woningen tenminste 3,00 m aan één zijde; 
g. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 

zijn, met dien verstande dat ondergrondse gebouwen uitsluitend zijn toegestaan in één bouwlaag; 
h. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens. Indien 

bij een hoekperceel twee bouwgrenzen naar de openbare weg zijn gekeerd, dan dient de voorgevel te worden 
gebouwd in de bouwgrens, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging ten 
opzichte van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen op de  naastgelegen percelen heeft;

i. de dakhelling van een hoofdgebouw bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 60 graden;
j. het bouwvlak/ voorgevelrooilijn mag door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen worden overschreden, 

met dien verstande dat:
1. de overschrijding ten hoogste 1 meter mag bedragen; 
2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag 

bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 50%. Deze bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de 
zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers; 

3. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk 
is, de breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag 
bedragen en de breedte van hoekerkers maximaal 2/3. De bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de 

134       Lattrop, herziening Kraakenhof



zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers; 
4. de bouwhoogte ten hoogste 4 meter mag bedragen of indien het hoofdgebouw een hogere 

verdiepingsvloer bevat maximaal tot 0,25 meter boven de vloer van de eerste verdieping van het 
hoofdgebouw; 

5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar 
gekoppelde erkers bij een twee-aaneen gebouwde woning die tegelijk worden aangevraagd, is de 
voorgeschreven afstand van 2 meter tot de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing; 

6. ten hoogste 1 (hoek)erker per woning.

4.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd; 
b. de bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd; 
c. in afwijking van het gestelde onder b, zal een carport ten minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde 

gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd; 
d. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag, mits het bebouwingspercentage van het 

perceel maximaal 50% bedraagt, voor zover gelegen buiten het bouwvlak:
1. ten hoogste 85 m2 bedragen;
2. bij percelen groter dan 400 m2 maximaal 100 m2 bedragen;

e. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 3,00 m bedragen, met dien verstande dat de 
goothoogte bij platte afdekking mag worden verhoogd tot ten hoogste 0,30 m boven de vloer van de eerste 
bouwlaag van het hoofdgebouw; 

f. de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
g. de bouwhoogte dient minimaal 1 meter lager te zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
h. bij vrijstaande woningen moet aan één zijde een afstand van tenminste 2 meter tot de zijdelingse 

perceelsgrens in acht moet worden genomen.

4.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3,00 m achter de voorgevel van 
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Afstand perceel hoofdgebouw 

4.3.1  Afstand perceel hoofdgebouw 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2 onder 
f in die zin dat de afstand van een hoofdgebouw tot één van de zijdelingse perceelgrenzen wordt verkleind tot 0 
meter, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.3.2  Hoogte bouwwerk, geen gebouw zijnde 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.4 
onder c ten behoeve van bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 meter; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 



4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 4.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden-beroep; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding;
f. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Aan-huis-verbonden-beroep

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 4.4.1 
onder a in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een aan-huis-verbonden 
beroep, mits: 

a. het een beroep betreft dat naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen vergunningplichtige 
activiteiten in het kader van de activiteit milieu) in een woning en/of bijbehorende bouwwerken met behoud 
van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de 
woonfunctie in overeenstemming is; 

b. het pand waarin het beroep wordt uitgeoefend tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van de 
exploitant of de beoefenaar van het beroep, danwel kan worden aangemerkt als bijbehorende bouwwerk, 
waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 

c. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30% 
van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op het bouwperceel met een maximum tot 50 m2; 

d. het geen detailhandel (uitgezonder productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of 
prostitutieactiviteiten betreft; 

e. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast; 

f. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte ontstaat;

4.5.2  Aan-huis-verbonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteit

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 4.4.1 
onder b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een aan-huis-verbonden 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, mits: 

a. het bedrijf naar de aard, omvang en mate van milieuhinder (geen vergunningplichtige activiteiten in het kader 
van de activiteit milieu) in een woning en/of bijbehorende bouwwerken met behoud van de woonfunctie, kan 
worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is; 

b. het pand waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van de 
exploitant, danwel kan worden aangemerkt als bijbehorende bouwwerk, waarbij één andere arbeidskracht ter 
plekke werkzaam mag zijn; 

c. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroeps-/ bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt 
dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aangebouwde 
bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel met een maximum tot 50 m2; 

d. het geen detailhandel (uitgezonderd productiegebonden detailhandel), en/of horeca-activiteiten en/of 
prostitutieactiviteiten betreft; 

e. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast; 

f. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de 
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openbare ruimte ontstaat.

4.5.3  Bed-and-breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 4.4.1 
onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor 
logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits: 

a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande 
entree (deur); 

b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen; 
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt; 
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt; 
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging; 
f. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang; 
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in 

hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

4.5.4  Inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 4.4.1 
onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in worden gebruikt voor inwoning, mits: 

a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang verschaft tot 
de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan; 

b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een 
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan; 

c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang; 
d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn 

toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet 
meegerekend); 

e. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast); 
f. de inwoning niet leidt tot een toename van extra ontsluitingsmogelijkheden van het perceel; 
g. de inwoning niet leidt tot een toename van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn gekoppeld 

aan de woning.
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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.



Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en 
overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q. bestemmingsgrenzen 
niet meer dan 1,00 meter bedraagt.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.



Artikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  vrijwaringszone - molenbiotoop 

8.1.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn de gronden mede bestemd voor:

a. bescherming van de functie als werktuig van de in dit gebied voorkomende windmolen, onder ander gelet op 
de windvang; 

b. bescherming van de waarde van deze molen als landschapsbepalend element.

8.1.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mag op of in deze gronden niet 
hoger worden gebouwd dan: 

a. binnen een afstand van 100 m van de molen: de bouwhoogte die gelijk is aan de hoogte van de onderste 
punt van de verticaal staande wiek van de molen; 

b. buiten een afstand van 100 m van de molen: de bouwhoogte genoemd onder a vermeerderd met 1/30 van de 
afstand tussen het bouwwerk en de molen. 

8.1.3  Uitzondering 

De regels genoemd in lid 8.1.2 gelden niet voor bestaande gebouwen en bouwwerken of gebouwen en 
bouwwerken die mogelijk zijn op basis van dit bestemmingsplan of hogere regelgeving of al reeds opgericht 
kunnen worden krachtens een (omgevings)vergunning. 

8.1.4  Afwijken van de bouwregels 

Er kan met omgevingsvergunning worden afgeweken worden van: 

a. het bepaalde in lid 8.1.2 onder a en b in die zin dat de in de andere aangewezen bestemming(en) genoemde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met een hogere bouwhoogte dan 
genoemd in lid 8.1.2, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de molen. 

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

a  Vergunningsplicht 

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

a. het ophogen van gronden hoger dan de in lid 8.1.2 aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor bouwwerken; 
b. het beplanten met opgaande beplanting hoger dan de in lid 8.1.2 aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor 

bouwwerken; 
c. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur hoger dan de in lid 8.1.2 

aangegeven toelaatbare bouwhoogte voor bouwwerken. 

b  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid a (Vergunningsplicht) is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 

a. het normale onderhoud dan wel het normale gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een daarvoor benodigde 

vergunning. 

c  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het huidige en/of het toekomstig functioneren van de molen als 
werktuig door windbelemmering; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde van de molen als landschapselement; 
c. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de molen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden, de woonsituatie, 
het straat en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van 
die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels in die zin dat het beloop of het profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen 
onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe 
aanleiding geeft;

c. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe 
aanleiding geeft;

d. de bestemmingsregels ten aanzien van bouwwerken geen gebouw zijnde voor kunstobjecten, 
speelvoorzieningen, informatiezuilen, minicontainers, papiercontainers, glasbakken en vlaggenmasten. Met 
dien verstande dat:
1. de hoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 5 meter;
2. de hoogte van minicontainers, papiercontainers, glasbakken bedraagt maximaal 3 meter;
3. de hoogte van informatiezuilen bedraagt maximaal 5 meter;
4. voor kunstobjecten geldt een maximale hoogte van 8 meter;
5. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 meter.
6. het bruto-vloeroppervlak is niet groter dan 50 m2;

e. de bestemmingsregels in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt 
vergroot tot ten hoogste 40,00 m, mits:
1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;
2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de plaatsing wordt 

aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen;
3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende omgeving en/of 

landschapselementen;
4. het principe van site-sharing wordt toegepast;
5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het 

gebied en zijn bebouwing;
7. er afstemming plaatsvindt met de Nota antennebeleid gemeente Dinkelland (2008)  en dat indien dit 

beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.



Artikel 10  Overige regels

10.1  Parkeren

10.1.1  Algemene parkeerregels

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

10.1.2  Specifieke parkeerregels bouwen

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

10.1.3  Specifieke parkeerregels gebruikswijzigingen

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

10.1.4  Gemeentelijk  parkeerbeleid

Voor lid 10.1.2 en lid 10.1.3 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels 
die zijn neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2017' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.1.5  Afmetingen parkeerplaatsen 

De in lid 10.1.2 en lid 10.1.3 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn 
afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor 
parkeren in de lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de 
afmetingen die zijn neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2017' en dat indien deze 
beleidsregels gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.1.6  Afwijken

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

a. het bepaalde in lid 10.1.2 en lid 10.1.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in 
lid 10.1.4, in overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, 
zoals omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 10.1.5 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

10.1.7  Specifieke gebruiksregel

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

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, 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. Burgemeester en wethouders kunnen 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.

11.2  Overgangsrecht gebruik

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

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.



Artikel 12  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Lattrop, herziening Kraakenhof" van de gemeente Dinkelland.
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