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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding voor het bestemmingsplan

Eigenaren van het perceel Horstweg 8 te Lattrop hebben gemeente Dinkelland verzocht 
mee te werken aan het toepassen van de 'schuur voor schuur regeling'. Door toepassing 
van deze regeling wordt de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen op dit adres met 97,4 
m² vergroot tot 297,4 m². 

Ter compensatie van de extra bouwmogelijkheden worden 3 schuren aan de Spiekweg 
16-18 gesloopt met een gezamenlijke oppervlakte van 107,8 m² , waarvan 87,4 m² 
asbesthoudend is.

Omdat de plannen niet passen binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan, wordt 
het vigerende bestemmingsplan op basis van de voorliggende bestemmingsplan herziening 
aangepast. 

1.2  Geldend bestemmingsplan

Het erf aan de Horstweg 8 te Lattrop is in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' 
bestemd voor 'Wonen'. In 2010 is het wijzigingsplan 'Buitengebied, Horstweg 8 Lattrop' 
vastgesteld. Dit wijzigingsplan  is momenteel vigerend en heeft het mogelijk gemaakt om, 
in afwijking van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' , een nieuw hoofdgebouw op te 
richten en een nieuwe schuur te bouwen. Het bestaande gebouw met authentieke 
kenmerken is volledig gerestaureerd. In dit gebouw zijn twee boerderij kamers gerealiseerd. 
Het vigerende wijzigingsplan laat maximaal 200 m² aan bijgebouwen toe op dit adres. 
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Verbeelding wijzigingsplan "Buitengebied, Horsteweg 8 Lattrop" (www.ruimtelijkeplannen.nl)

Het erf aan Spiekweg 16-18 is in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' bestemd voor 
'Wonen'. Alle vrijstaande bijgebouwen op dit erf vallen onder de definitie van bestaand en 
kunnen worden ingezet voor de schuur-voor-schuur regeling. 

Uitsnede verbeelding 'Bestemmingsplan Buitengebied 2010' met erf aan Spiekweg 16-18 
(www.ruimtelijkeplannen.nl)
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1.3  Bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Buitengebied, SVS Horstweg en Spiekweg 16-18' bestaat uit de 
volgende stukken:

verbeelding (tek.nr.: NL.IMRO.1774.BUIBPSVSHORSTWEG8-VG01 )

regels

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de projectgebieden weergegeven. In de regels 
zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan 
gaat vergezeld van deze toelichting. Als onderdeel van de toelichting is in de bijlagen een 
aantal onderzoeksrapporten opgenomen.

1.4  Leeswijzer

De toelichting is opgebouwd uit 7 hoofdstukken. Na het inleidende hoofdstuk wordt in 
hoofdstuk 2 ingegaan op de bestaande situatie en de planbeschrijving. In hoofdstuk 3 wordt 
het beleidskader weergegeven. In hoofdstuk 4 en 5 wordt de haalbaarheid van het plan 
aangetoond voor wat betreft milieuaspecten en waardestellingen. Hoofdstuk 6 geeft een 
toelichting op de juridische planopzet en hoofdstuk 7 geeft informatie over de economische 
uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  
Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Horstweg 8 en Spiekweg 16-18 zijn beiden gesitueerd in het buitengebied van gemeente 
Dinkelland, ten westen van de kern Lattrop.

Situering plangebied Horstweg 8 en Spiekweg 16-18 ten westen van Lattrop

Op het erf aan de Horstweg 8 wordt binnen het vigerende wijzigingsplan 'Buitengebied, 
Horstweg 8 Lattrop' een maximale oppervlakte aan bijgebouwen van 200 m² toegestaan. Op 
het erf staat een schuur van 150 m². Bovendien is vergunning verleend voor de bouw van 
een tweede schuur met een oppervlakte van 50 m². Deze vergunning wordt als onderdeel 
van voorliggend bestemmingsplan ingetrokken, waardoor de bestaande oppervlakte 150 m² 
aan bijgebouwen bedraagt. 
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2.2  Gewenste situatie

Het plan is om aan Horstweg 8 een nieuwe schuren te realiseren met een gezamenlijke 
oppervlakte van 147,4 m². De totale oppervlakte aan bijgebouwen zou in dat geval 297,4 m² 
bedragen. Per saldo wordt de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken dus met 97,4 m² 
vergroot. In de huidige situatie is het erf al robuust landschappelijk ingepast. 
Overeengekomen is dat het toevoegen van nog meer groen als onderdeel van een 
landschappelijke inpassing geen meerwaarde heeft op deze locatie. 

Plangebied aan Horstweg 8 met situering nieuwe schuur

Het bouwen van nieuwe bebouwing is niet toegestaan zonder een zekere vorm van 
compensatie. Deze compensatie wordt gevonden in het slopen van  landschapsontsierende 
schuren op adres Spiekweg 16-18. Deze 3 schuren hebben een gezamenlijke oppervlakte 
van 107,8 m² , waarvan 87,4 m² asbesthoudend is. Op deze slooplocatie blijft de 
woonbestemming bestaan, maar zal de maximale oppervlakte aan vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken planologisch worden vastgelegd op de bestaande overgebleven oppervlakte na 
sloop van de drie schuren. Op erf wordt bovendien nieuw bosplantsoen aangeplant.  
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Plangebied aan Spiekweg 16-18 met te slopen opstallen
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Hoofdstuk 3  
Beleidskader

3.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het relevante beleid dat betrekking heeft op het plangebied en de 
voorgenomen ontwikkeling beschreven. 

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

3.2.1.1  Algemeen

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

3.2.1.2  Rijksdoelen en regionale opgaven

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, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen 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 achterland verbindingen (weg, 
spoor en vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten 
behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol; 
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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 NNN, 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. 

3.2.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijk ing

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is 
per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) 
opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke 
ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij dient de 
behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond. De ladder kent drie treden 
die achter elkaar worden doorlopen (zie onderstaande afbeelding)

Ladder voor duurzame verstedelijk ing (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)  

3.2.1.4  Toets van plan aan rijksbeleid

De voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie. 
Aangezien het plan geen vorm van verstedelijking betreft, is de 'Ladder voor duurzame 
verstedelijking' niet van toepassing. 
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3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Omgevingsverordening Overijssel

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

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

3.3.2  Omgevingsvisie 'Beken kleur'

Op 12 april 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Overijssel 2017 'Beken 
kleur' en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Met de vaststelling van het 
nieuwe Omgevingsbeleid is invulling gegeven aan de:

1. verdieping van de thema’s energietransitie, logistiek, agro & food, bestaand 
bebouwd gebied en ondergrond; 

2. verruiming van de mogelijkheden voor het (onder voorwaarden) toekennen van 
een woonbestemming aan permanent bewoonde recreatiewoningen; 

3. aanpassing van de Omgevingsvisie aan de huidige tijd met het verleidelijke 
verhaal van Overijssel. Hoe ziet Overijssel er in 2030 uit, met doorkijk naar 
2050?; 

4. verwerking van reeds genomen PS besluiten over de onderwerpen ADT/TBT, 
drinkwater/grondwaterbeleid, landgoederen, cultuurhistorie (CHW-kaart), 
mobiliteit , natuur, ondergrond, ruimtelijk economisch beleid, veiligheid en 
gezondheid (modernisering milieubeleid), water, luchtvaartbeleid, rode draden 
duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit, bestuursfilosofie, 
instrument reprogrammeren, instrument ladder duurzame verstedelijking; 

5. uitvoering in de context van ‘de andere overheid’ en de participatiesamenleving. 

3.3.2.1  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie 'Beken Kleur'

Om de opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities van de provincie 
waar te maken bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op 
drie verschillende niveaus. Aan de hand van deze drie niveaus kan worden bepaald of er 
een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de 
Omgevingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. De volgende niveaus komen aan de 
orde.

1. Generieke beleidskeuzes 

2. Ontwikkelingsperspectieven 

3. Gebiedskenmerken 

1. Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen 
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nodig dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte 
aan een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase het principe van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik gehanteerd. 

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

2. Ontwikkelingsperspectieven

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

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

3. Gebiedskenmerken

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

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

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 
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3.3.2.2  Toets plan aan uitvoeringsmodel Omgevingsvisie 'Beken Kleur'

Bij de afwegingen in de eerste fase "generieke beleidskeuzes" zijn met name de artikelen 
2.1.4, 2.1.5 en 2.1.6 uit de Omgevingsverordening Overijssel van belang. Op de betreffende 
artikelen wordt hierna nader ingegaan. 

Artikel 2.1.4 Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

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

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

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

Het plan heeft een afname van ruimtebeslag tot gevolg. Er wordt voldaan aan de principes 
van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 

Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit 

In de toelichting op de bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe 
ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken. Daarvoor wordt inzichtelijk 
gemaakt op welke wijze toepassing is gegeven aan de vierlagenbenadering die in de 
Omgevingsvisie Overijssel is neergelegd en op welke wijze de Catalogus 
Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing. Bovendien moet worden 
gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past binnen het ontwikkelingsperspectief dat in de 
Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd. 

In paragraaf 3.3.5 wordt onderbouwd hoe aan deze uitgangspunten worden voldaan. 

Artikel 2.1.6 Kwaliteitsimpuls Groene omgeving 

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

Het voorliggende plan leidt tot een kwaliteitsimpuls in de groene omgeving van de 
gemeente Dinkelland. Deze meerwaarde vertaalt zich in: 

Slopen van 107,8 m² landschapsontsierende bedrijfsgebouwen, waarvan 87,4 
m² asbesthoudend is. 

Realiseren nieuwe schuren met hoge beeldkwaliteit en minder oppervlakte. 

Gebiedseigen landschappelijke inpassing. 

De investeringen in de ruimtelijke kwaliteit staan in verhouding met de geboden 
ontwikkelingsmogelijkheden.
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3.3.2.3  Ontwikkelingsperspectieven

Beide erven zijn in de Omgevingsvisie begrensd als onderdeel van het 
ontwikkelingsperspectief 'wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap'. Voortbouwen 
aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen staat binnen dit 
ontwikkelingsperspectief centraal. Daarnaast gelden – net als voor alle andere 
ontwikkelingsperspectieven – de ruimtelijke kwaliteitsambities:

Zichtbaar en beleefbaar mooi landschap.

Sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel.

Continu en beleefbaar watersysteem.

Uitsnede ontwikkelingsperspectieven met situering erven (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Het voorgenomen plan voldoet aan het ontwikkelingsperspectief. Het plan beperkt geen 
omliggende functies en de ontwikkeling gaat gepaard met de ontwikkeling van passende 
landschappelijke en natuurlijke elementen. 

3.3.2.4  Gebiedskenmerken

De gebiedskenmerken zijn opgenomen in verschillende lagen; de natuurlijke laag, de 
agrarische cultuur laag, de stedelijke laag en de lust- en leisurelaag. Op basis van deze 
kenmerken is er ingezoomd op de beide erven en gekeken welke specifieke 
kwaliteitsvoorwaarden en opgaven (normerend en richtinggevend) voor ruimtelijke 
ontwikkelingen van toepassing zijn.

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag is ontstaan doordat abiotische en biotische processen inwerken op de 
ondergrond van bodem en geologie. Het beter afstemmen van de ruimtelijke ontwikkelingen 
op de natuurlijke laag, kan voorkomen en er voor zorgen dat natuurlijke kwaliteiten weer 
medebepalend worden. Het plangebied ligt in een zandgebied, met dekzandvlakte, ruggen, 
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beekdalen en natte laagtes (zie afbeelding) . Het erf aan Spiekweg 16-18 is gesitueerd 
binnen de grenzen van het beekdal. Het erf aan Horstweg 8 ligt op een dekzandvlakte.

Weergave kaart gebiedskenmerken, natuurlijke laag, plangebied (bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl)

Normerende uitgangspunten:

Dekzandvlakten en ruggen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, 
gericht op instandhouding van de hoofdlijnen van het huidige reliëf. 

Richtinggevende uitgangspunten:

Als ontwikkelingen plaatsvinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar 
en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden 
zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting;

Bij ontwikkelingen is de (strekkings)richting van het landschap, gevormd door 
de afwisseling van beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.

Beekdalen en laagtes krijgen een beschermde bestemmingsregeling, gericht 
op de instandhouding van het watersysteem, de waterkwaliteit en voldoende 
ruimte voor water en, indien het bestaande (agrarisch) gebruik dat toelaat, 
natuurlijke dynamiek. 

Als ontwikkelingen plaatsvinden in of in de directe nabijheid van beekdalen en 
natte laagtes, dan dragen deze bij aan extra ruimte voor de dynamiek van het 
stromende water en het vasthouden van water, aan versterking van de 
samenhang in het beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, 
bereikbaarheid en beleefbaarheid van het water. Dit zijn uitgangspunten bij 
(her)inrichting.
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Het opgestelde inrichtingsplan voldoet, voor zover relevant, aan deze normerende en 
richtinggevende uitgangspunten. De uitvoering (en instandhouding) van het inrichtingsplan 
is als voorwaardelijke verplichting vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die ten nutte maakt. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf 
behoud óf ontwikkeling of een combinatie hiervan. Beide erven zijn gesitueerd in het 'Oude 
Hoevenlandschap'.

Weergave kaart gebiedskenmerken, laag van het agrarische cultuurlandschap, plangebied 
(bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Het oude hoevenlandschap heeft verspreide erven met vaak een 'eigen' es. Ze zijn ontstaan 
nadat de complexen met grote essen 'bezet' waren. Dit leidde tot een landschap dat 
dezelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer 
individuele en  jongere  variant.  Dit  is  tevens  de  reflectie  van  de  natuurlijke  
ondergrond. Het betreft contrastrijke landschappen met veel variatie op de korte afstand: 
open es,  kleinschalige  flank  met  erf,  kleinschalige  natte  laagtes  met  veel  
houtwallen,  open heidevelden en -ontginningen. Daartussen kleinere bovenlopen van 
beken. De ambitie is de kenmerkende afwisseling te versterken. Het gaat hierbij met name 
om de open es, de routes over de erven, de erven en de landschapsbeplanting. 

Normerend:

De essen en esjes krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht 
op instandhouding van de karakteristieke openheid, de bodemkwaliteit en het 
reliëf.
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Richtinggevend:

Als ontwikkelingen plaatsvinden in het oude hoevenlandschap, dan dragen 
deze bij aan het behoud en de accentuering van de dragende structuren 
(groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap en aan de 
samenhang en de karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen: 
de erven met erfbeplanting, open es(je), beekdal, voormalige heidevelden, de 
mate van openheid en kleinschaligheid. 

Ontwikkelingen vergroten de toegankelijkheid van erven en erfroutes

Als gevolg van voorliggend plan neemt de bebouwingsoppervlakte in het buitengebied af en 
worden asbestdaken gesaneerd. In plaats daarvan wordt een kwalitatief hoogwaardig nieuw 
gebouw gerealiseerd dat bovendien goed landschappelijk is ingepast. Met de 
landschappelijke inpassing van beide erven wordt bijgedragen aan de gebiedskenmerken. 

Stedelijke laag en lust- en leisurelaag

Met betrekking tot de stedelijke laag en de lust- en leisure laag gelden geen 
uitgangspunten die rechtstreeks doorwerken op het plan. 

3.3.3  Conclusie provinciaal beleid

Het voorliggende ruimtelijke plan past binnen het provinciale beleid, zoals ook vastgelegd in 
de provinciale verordening. Het plan past binnen de geldende ontwikkelingsperspectieven 
en is uitgewerkt op basis van de gebiedskenmerken. 

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Schuur voor schuur regeling

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben eind 2015 de Schuur voor Schuur-regeling 
opgesteld. Het doel van de regeling is meervoudig. Enerzijds is het bedoeld om de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door de sloop van leegstaande schuren. Anderzijds is het 
de bedoeling om de ontwikkeling van economische activiteiten te faciliteren en te voorzien 
in de uitbreidingsbehoefte bij particuliere erven. Op die manier wordt ook de sanering van 
asbestdaken gestimuleerd. 

Het Schuur voor Schuur-beleid is van toepassing op locaties waar een woonbestemming 
geldt (en de aangrenzende gronden) en op VAB-locaties (en de aangrenzende gronden) 
waarop het KGO-beleid niet van toepassing is. 

In ruil voor de mogelijkheid om extra bebouwing te kunnen realiseren, moet elders een 
veelvoud aan schuren worden gesloopt. Hierbij geldt de volgende sloopverhouding: 

Oppervlakte extra te 
bouwen 

Met asbesthoudende 
golf-platen 

Zonder 
asbesthoudende 
golfplaten 

Tot 100 m² 1:1 1:2 
101 m² - 500 m² 1:2 1:4 
501 m² en meer 1:3 1:5 

Op toepassing van de regeling is een aantal voorwaarden van toepassing

Er wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van kelders. 

Sloop- en bouwlocaties die betrekking hebben op hetzelfde plan, bevinden zich 
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in het buitengebied van de gemeente Dinkelland of gemeente Tubbergen. 

Sloop van een deel van het erf is mogelijk. 

Schuren moeten in het geheel worden ingezet in de Schuur voor 
Schuur-regeling. Enkel schuren waarvoor vergunning voor bouwen is verleend 
en welke daadwerkelijk aanwezig zijn, komen in aanmerking voor deelname 
aan de Schuur voor Schuur-regeling. 

Schuren met een cultuurhistorische waarde komen niet in aanmerking voor 
deelname aan de Schuur voor Schuur-regeling. 

De planologische bouwmogelijkheden op alle betrokken locaties worden 
aangepast aan de nieuwe situatie. Gedeeltelijke/gefaseerde beëindiging van 
het (agrarisch) bedrijf is mogelijk. 

In afwijking van het VAB+-beleid geldt de voorwaarde dat bebouwing minimaal 
3 jaar moet zijn opgericht en zoals vergund in gebruik zijn, niet voor schuren 
die middels de Schuur voor Schuur-regeling worden opgericht. 

In afwijking van het VAB+-beleid geldt het VAB+-beleid ook voor locaties (o.a. 
met een woonbestemming) die nooit agrarisch zijn geweest. Op deze locaties 
kan derhalve ook functieverandering plaatsvinden zoals beoogd met het 
VAB+-beleid, ook wanneer extra bebouwingsmogelijkheden zijn gecreëerd 
door middel van het Schuur voor Schuur-beleid. 

In afwijking van de zogenoemde 'hobbyboerregeling' die is opgenomen in het 
bestemmingsplan Buitengebied, kan door middel van toepassing van de 
Schuur voor Schuur-regeling een grotere oppervlakte bijgebouwen worden 
gerealiseerd dan op basis van de hobbyboerregeling mogelijk is. 

3.4.2  Conclusie gemeentelijke beleid

Ter compensatie van de extra bouwmogelijkheden (97 m² ) aan Horstweg 8, worden op 
adres Spiekweg 16-18 3 schuren gesloopt met een gezamenlijke oppervlakte van 107,8 
m2, waarvan 87,4 m2 asbesthoudend is.

De Schuur voor Schuur-regeling hanteert een sloopverhouding. De sloopverhouding voor 
schuren die asbest bevatten (87,4 m² ) bedraagt 1:1. De sloopverhouding voor schuren die 
geen asbest bevatten (20,4 m² ) bedraagt 1:2. De sloopopgave rechtvaardigt vanuit deze 
regeling de terugbouw van 97,6 m². 

De gewenste ontwikkeling sluit aan bij de uitgangspunten van de Schuur voor 
Schuur-regeling. De maximale oppervlakte aan vrijstaande bouwwerken op beide locaties 
wordt planologisch vastgelegd in voorliggend bestemmingsplan. 

3.5  Conclusie

De voorgestelde ontwikkeling en toepassing van de Schuur voor Schuur-regeling past 
binnen de beleidskaders die door rijk, provincie en gemeente zijn vastgesteld. 
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Hoofdstuk 4  
Omgevingsaspecten

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van het plan getoetst aan omgevingsaspecten. 
Enerzijds mag de haalbaarheid niet belemmerd worden door omgevingsaspecten die vanuit 
de directe omgeving op het plangebied van invloed zijn. Omgekeerd mag de ontwikkeling 
zelf geen onevenredige negatieve invloed hebben op de functies in de omgeving. 

4.2  Bodem

Bij vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van de gewenste ontwikkeling.

Uit een verkennend bodemonderzoek moet doorgaans blijken dat de bodemkwaliteit voldoet 
aan de eisen die worden gesteld aan het gewijzigde gebruik. Omdat de bestemming en het 
gebruik van beide plangebieden niet wijzigt, is het uitvoeren van een verkennend 
bodemonderzoek niet noodzakelijk. 

4.3  Natuurwaarden

Per 1 januari 2017 is in Nederland de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet 
vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en 
faunawet. De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van 
soorten, de bescherming van Natura 2000-gebieden en de bescherming van bosopstanden. 
Naast de natuurwetgeving bestaat het natuurbeleid, waarbij de kern wordt gevormd door het 
Natuurnetwerk Nederland, afgekort de NNN.

De uitvoerbaarheid van het plan is middels een quickscan flora en fauna getoetst aan de 
natuurwetgeving en het natuurbeleid. De volledige quickscan flora en fauna is in de bijlage 
van deze toelichting opgenomen. Hier wordt volstaan met de conclusies. De uitvoering van 
het plan wordt niet belemmerd door de natuurwetgeving en het natuurbeleid. Voorwaarde is 
dat wordt gehandeld in overeenstemming met de algemene zorgplicht en dat 
werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. 
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Resultaten quickscan flora en fauna.

4.4  Archeologische waarden

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, waarin zes wetten en regelingen 
(waaronder de Monumentenwet 1988) zijn gebundeld. De Erfgoedwet maakt een integrale 
bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. In de erfgoedwet is ook de bescherming 
van het archeologisch erfgoed geregeld. Deze wet verplicht om bij de bestemming van 
gronden, rekening te houden met de in de bodem aanwezige, dan wel te verwachten 
archeologische waarden. 

Volgens het vigerende bestemmingsplan is aan beide plangebieden geen 
dubbelbestemming waarde-archeologie toegekend. Als bijlage bij de toelichting van het 
vigerende bestemmingsplan is een Archeologische verwachtings- en advieskaart van de 
gemeente Dinkelland opgenomen. Volgens deze advieskaart liggen beide plangebieden 
binnen de legenda-eenheid 'dekzandhoogte en -ruggen met een plaggendek'. Aan deze 
gebieden wordt een hoge archeologische verwachtingswaarde toegekend. Binnen deze 
gebieden is archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m² bij 
bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2500 m² geldt vrijstelling voor 
archeologisch onderzoek.

Het plan heeft niet tot gevolg dat eventueel aanwezig bodemarchief over een oppervlakte 
van meer dan 2500 m² én 40 cm diepte wordt geroerd. Het uitvoeren van archeologisch 
onderzoek is om die reden niet noodzakelijk. 

Altijd bestaat er de mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden toch (losse) sporen 
en/of vondsten worden aangetroffen. Indien dergelijk sporen wel worden aangetroffen 
bestaat er een wettelijke verplichting tot het binnen drie dagen melden aan het bevoegd 
gezag.
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Uitsnede archeologische verwachtings- en advieskaart met situering beide plangebieden 
binnen legenda-eenheid 'dekzandhoogte en -ruggen met een plaggendek'

4.5  Cultuurhistorie

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld 
die cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van 
het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige 
aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a) opgenomen dat een 
bestemmingsplan "een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 
rekening is gehouden" dient te bevatten. 

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie 
Overijssel, in het plangebied zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het 
plangebied of in de directe nabijheid van het plangebied is er geen sprake van bijzondere 
cultuurhistorische waarden of van monumentale bebouwing. Gesteld wordt dat het aspect 
cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan. 
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4.6  Wateraspecten

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

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Op provinciaal niveau zijn de 
Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke 
plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader 
uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's 
zijn de Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap 
Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen 
rekening moet worden gehouden.

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

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.
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Wateraspecten projectgebied

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 1.500 m2. Het plangebied bevindt zich 
niet binnen een beschermingszone van een waterloop, primair watergebied, invloedszone 
zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via een gescheiden systeem. 
Afvalwater wordt op de riolering aangesloten. Hemelwater wordt geïnfilteerd.  

Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een 
ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 cm 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 cm 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.

Watertoets

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geïnformeerd 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. De watertoets is opgenomen in  de bijlage van deze toelichting.

4.7  Geluid

Bij het aspect geluid is de Wet geluidshinder (Wgh) van toepassing. Deze wet heeft als 
doel het terugdringen van hinder als gevolg van geluid. De wet stelt bepaalde eisen aan de 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige functies. Op basis van deze wet dient bij de 
vaststelling of herziening van een bestemmingsplan aandacht te worden besteed aan het 
aspect geluid door de akoestische situatie te beoordelen. De geluidsbronnen die de Wet 
geluidhinder behandelt zijn industrielawaai, verkeerslawaai en railverkeerslawaai. 

Het plan heeft geen toename of verplaatsing van een geluidgevoelig object tot gevolg. het 
plan wordt niet belemmerd door uitgangspunten van de Wet geluidhinder. 

4.8  Luchtkwaliteit

Het wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit is sinds 2007 vastgelegd in 
hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) en in de algemene maatregel van bestuur 'Niet 
in betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling 
NIBM). Voor projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging, 
hoeft geen onderzoek te worden gedaan naar de luchtkwaliteit. 

Uit de Wet luchtkwaliteit volgt dat een voorgenomen ontwikkeling uit oogpunt van 
luchtkwaliteit inpasbaar is, indien in ieder geval aan 1 van de volgende voorwaarden wordt 
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voldaan:

Er worden geen grenswaarden voor de luchtkwaliteit overschreden.

Er treedt geen verslechtering van de luchtkwaliteit op, of er vindt per saldo een 
verbetering van de luchtkwaliteit plaats door compenserende maatregelen.

De voorgenomen ontwikkeling draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan 
de luchtverontreiniging.

De voorgenomen ontwikkeling is onderdeel van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Op grond van de Regeling NIBM (art. 4, bijlage 3A) is een ontwikkeling als NIBM te 
beschouwen als het aantal woningen niet meer bedraagt dan:

1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg;

3000 woningen (netto) bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige 
verkeersverdeling.

Op basis van bovenstaande is de ontwikkeling te beschouwen als een ontwikkeling die 
'Niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. De ontwikkeling wordt niet 
belemmerd vanuit het aspect luchtkwaliteit. 

4.9  Externe veiligheid

Het beleidsveld externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor 
de omgeving bij onder andere: productie, opslag, verlading en gebruik en het transport van 
gevaarlijke stoffen. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en 
regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Dit gaat concreet om bedrijven die 
risicovol zijn, vervoer van gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport van 
gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Externe veiligheid kan op twee manieren ingedeeld 
worden:

Transportrisico behandelt de externe veiligheid langs transportassen waarover 
of waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, zoals spoorlijnen, 
buisleidingen en snelwegen.

Risico bij inrichtingen gaat over externe veiligheid rond bedrijven waar met 
gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, bijvoorbeeld tankstations met LPG-verkoop.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verplicht gemeenten om afstand te houden 
tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven. Hierdoor wordt het aantal personen in de 
omgeving van een risicovol bedrijf beperkt. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een 
kansberekening. 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is vanaf 1 januari 2011 het 
toetsingskader bij planontwikkeling in de nabijheid van hogedrukaardgasleidingen en 
overige leidingen met gevaarlijke stoffen. De afweging van de externe veiligheidssituatie van 
buisleidingen heeft grondslag in de Wet Milieubeheer (Wm) en in de Wro.
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Uitsnede risicokaart met situering plangebieden (www.risicokaart.nl)

Volgens de risicokaart is er in de directe omgeving van het plangebied geen enkele 
inrichting, buisleiding en/of transportroutes aanwezig die van invloed is op de externe 
veiligheid van de omgeving. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling niet belemmerd 
wordt vanuit het aspect externe veiligheid. 

4.10  Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige 
veehouderijen, als het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven is 
het beoordelingskader voor geurhinder opgenomen in het Activiteitenbesluit. 

De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. 
Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde 
uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor 
de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste 
moet worden aangehouden. 

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

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor 
per dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geur 
gevoelig object de volgende afstanden aangehouden te worden: 
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ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde 
kom is gelegen, en 

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

Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen. Deze eisen 
zijn gebaseerd op en komen overeen met de vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv. 

Een bijgebouw bij de woning wordt over het algemeen aangemerkt als een geurgevoelig 
object. De afstand van het bouwvlak aan de Horstweg 8 tot aan het dichtstbijzijnde 
agrarisch bouwvlak aan Horstweg 4 bedraagt 165 meter. Bovendien zijn reeds andere 
geurgevoelige objecten dichter bij dit bedrijf gesitueerd, die belemmerend zijn voor de 
bedrijfsontwikkeling op dit adres. Aan de afstandseisen uit de Wgv wordt ruimschoots 
voldaan. De bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven vormt geen belemmering 
voor de voorgenomen plannen. Omgekeerd levert het plan geen beperkingen op voor de 
bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. 

4.11  Bedrijven en milieuzonering

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

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

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

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd, waarin richtafstanden voor de ruimtelijk relevante 
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar zijn opgenomen. 

Volgens het vigerende bestemmingsplan zijn in de directe omgeving van de woningen geen 
bedrijven gesitueerd die van belemmerende invloed kunnen zijn op de haalbaarheid van het 
plan. 

4.12  Conclusie

Het plan is om de maximaal toelaatbare oppervlakte aan bijgebouwen aan Horstweg 8 te 
Lattrop te verruimen tot 297,4 m². In ruil daarvoor worden op het erf aan Spiekweg 16-18 te 
Lattrop landschapsontsierende asbesthoudende opstallen gesloopt met een oppervlakte 
van 107,8 m². De vigerende wijze van bestemmen blijft voor het overige gehandhaafd. Er 
vinden geen nieuwe of extra activiteiten plaats die van negatieve invloed kunnen zijn op de 
omgeving of die door functies in de omgeving belemmerd worden. Per saldo vindt een 
afname aan verharding plaats.

De gewenste ontwikkeling wordt niet belemmerd door omgevingsaspecten. Voorwaarde die 
voortvloeit uit de quickscan flora en fauna is dat bij uitvoering van de plannen wordt voldaan 
aan de zorgplicht en dat maatregelen buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 5  Juridische 
aspecten en 
planverantwoording

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de juridische regeling (de regels en de verbeelding) 
van dit wijzigingsplan is vormgegeven. De regels en de verbeelding zijn toegesneden op de 
voorgenomen ontwikkeling. 

5.2  Opzet van de regels

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de 
verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De 
regels geven inhoud aan de op de verbeelding (plankaart) aangegeven bestemmingen. Ze 
geven aan waarvoor gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe 
er gebouwd kan of mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het aantal 
bepalingen zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen wat daadwerkelijk 
van belang is. Hiervoor zijn een aantal standaarden ontwikkeld door het Ministerie van 
VROM. Deze zijn o.a. de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012), de 
Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012) en de Praktijkrichtlijn 
bestemmingsplannen (PRBBP2012). In dit bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van 
deze standaarden. 

Het juridische bindende deel van het plan bestaat uit de verbeelding en de regels. Deze 
worden digitaal en analoog verbeeld. De verbeelding en de regels dienen in samenhang te 
worden bekeken. De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken namelijk:

1. Inleidende regels

2. Bestemmingsregels

3. Algemene regels

4. Overgangs- en slotregels

5.3  Verantwoording van de regels

1. Inleidende regels

Dit hoofdstuk bevat twee artikelen:

Artikel 1 Begrippen

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd voor 
zover deze begrippen van het 'normale' spraakgebruik afwijken of een specifiek juridische 
betekenis hebben. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan zal moeten worden uitgegaan 
van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis.

Artikel 2 Wijze van meten
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Het onderhavige artikel geeft aan hoe hoogtematen en andere maten die bij het bouwen in 
acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden.

2.  Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

Dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de enkelbestemmingen. In dit geval blijft op 
beide erven de enkelbestemming Wonen van kracht. 

Artikel 4 Waarde-Ecologie

Dit Hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de de dubbelbestemmingen, die aanvullend 
op de enkelbestemming van kracht zijn. In dit plan blijft de dubbelbestemming 
waarde-ecologie van kracht op het erf aan Spiekweg 16-18. 

3.  Algemene regels

Deze regels zijn algemene regels die voor het gehele bestemmingsplan gelden. Vaak zijn 
ze van toepassing op meerdere bestemmingen:

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Artikel 6 Algemene bouwregels

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

Artikel 8 Algemene aanduidingregels

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Artikel 10 Algemene wijzigingsregels

Artikel 12 Overige regels

4. Overgangs- en slotregels

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

Artikel 13 Overgangsrecht: 

In de overgangsregels zijn de juridische consequenties aangegeven betreffende bestaande 
situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan.

Artikel 14 Slotregel: 

Dit artikel geeft aan onder welke naam dit plan kan worden aangehaald.
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Hoofdstuk 6  
Uitvoerbaarheid

6.1  Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen plan. 

6.2  Ruimtelijke uitvoerbaarheid

In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe het voorgenomen project past binnen het 
van toepassing zijnde overheidsbeleid. Er wordt geconstateerd dat er geen waarden 
aangetast worden in het plangebied en in de directe omgeving. Verder zijn er geen 
milieukundige belemmeringen geconstateerd. Ruimtelijk is de voorgenomen ontwikkeling 
daarmee uitvoerbaar.

6.3  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vanwege de aard en beperkte omvang van de ontwikkeling is het plan direct als 
ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode zijn 
geen zienswijzen ingediend. 

6.4  Economische uitvoerbaarheid

Het project betreft een particulier initiatief. Voor de activiteiten die worden uitgevoerd geldt 
dat de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor de financiering van deze ontwikkelingen. 
Wijziging van het bestemmingsplan leidt niet tot kosten voor de gemeente die via een 
exploitatieplan verhaald zouden moeten worden. Voor de benodigde procedure worden 
leges geïnd en via een overeenkomst is geregeld dat alle eventuele planschade op de 
initiatiefnemer wordt verhaald. Hiermee is de financiële uitvoerbaarheid gewaarborgd. Het 
financiële risico van het project ligt bij de initiatiefnemer.

6.5  Conclusie

Zoals uit voorgaande paragrafen blijkt is het voorgenomen project ruimtelijk, 
maatschappelijk en economisch uitvoerbaar
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Quickscan 
Flora&Fauna
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1 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding  

 

Het voornemen is om aan de Horstweg 8 in Lattrop-Breklenkamp een nieuwe schuur te 

realiseren. Hiervoor zullen op het erf aan de Spiekweg 16-18 een aantal schuurtjes 

gesloopt worden. In verband met deze ontwikkeling is een toetsing van de plannen aan de 

natuurwetgeving en het natuurbeleid noodzakelijk. Met deze toetsing moet duidelijk worden 

hoe de ontwikkeling gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de natuurbescherming. 

 

Eerste stap in deze toetsing is het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Aan de hand 

van bureauonderzoek en een veldbezoek wordt op basis van aanwezige terreintypen en 

toevallige waarnemingen van soorten zo goed mogelijk ingeschat welke beschermde 

planten- en diersoorten aanwezig (kunnen) zijn. Op basis daarvan worden uitspraken 

gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen plannen en de eventueel 

noodzakelijke vervolgstappen. 
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2 

2 HUIDIGE SITUATIE EN ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie en ontwikkeling 

Beide erven liggen in het buitengebied van Lattrop-Breklenkamp. Dit gebied bestaat uit een 

kleinschalig agrarisch landschap nabij de Dinkel. Ecologisch waardevol is onder andere de 

plaatselijk goed bewaard gebleven kleinschaligheid van het landschap, met een hoge 

dichtheid aan soorten als kerkuil, steenuil, ringmus, huiszwaluw en boerenzwaluw. Op 

korte afstand van het erf aan de Spiekweg bevindt zich het gebied Ottershagen, een gebied 

wat voor Twentse begrippen nog hoge dichtheden kent van weidevogels als grutto, 

tureluur, gele kwikstaart, graspieper en kievit.  

De bebouwing op het erf aan de Spiekweg bestaat uit woonhuis, en een zestal veeschuren 

die onder andere dienen als veeschuur voor de schapen en kippen. Daarnaast staan een 

aantal schuren leeg. Beplanting is beperkt aanwezig en met name langs de voorzijde van 

het erf aanwezig in de vorm van enkele grote opgaande bomen. Langs de Spiekweg 

bevindt zich een houtwal met opgaande eiken. Op het erf aan de Horstweg bevinden zich 

twee woningen waarvan er een verhuurd wordt. Op het erf zijn onder andere een aantal 

zeer oude markante eiken aanwezig van 150 jaar oud. Het erf wordt omsloten door diverse 

singels en een recent gerealiseerd lint van fruitbomen.  

 

Het voornemen is twee kleine schuurtjes en een deel van de bestaande schuurt te slopen, 

daarnaast zullen enkele groenelementen versterkt en toegevoegd worden. 

Op het erf aan de Horstweg zal een nieuwe schuur gerealiseerd worden, tevens is hier 

recent een nieuwe fruitboomgaard aangelegd. De nieuwe schuur zal gerealiseerd worden 

op het bestaande gazon, hier hoeven geen bomen voor gekapt te worden. In de nieuwe te 

realiseren schuur zal een kerkuilkast geplaats worden. Voor een impressie van het 

plangebied met de ontwikkeling wordt verwezen naar afbeelding 1.  
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Afbeelding 1. Plangebieden met ontwikkeling  
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Afbeelding 2: enkele foto’s plangebied Spiekweg 

 

 

Afbeelding 3: enkele foto’s plangebied Horstweg 
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3 NATUURWETGEVING EN BELEID 

Vanaf 1 januari 2017 bestaat de Nederlandse natuurwetgeving uit de Wet 

natuurbescherming. Deze wet vervangt de drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, 

de Boswet en de Flora- en Faunawet. De bevoegdheid is geheel bij de betreffende 

provincie, waarin de activiteit zich plaatsvindt komen te liggen. 

 

De Wet natuurbescherming bestaat uit 3 onderdelen: de bescherming van Natura 2000-

gebieden, de bescherming van soorten en de bescherming van bosopstanden.  

Naast de natuurwetgeving bestaat het natuurbeleid, waarbij de kern wordt gevormd door 

het Natuur Netwerk Nederland, afgekort de NNN. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op 

de wetgeving en het natuurbeleid.  

 

3.1 Bescherming van soorten 

De bescherming van soorten is verdeeld in drie categorieën: soorten van de Vogelrichtlijn, 

soorten van de Habitatrichtlijn en overige soorten. 

Wettelijk zijn enkele uitzonderingen opgesteld, waarvoor geen ontheffing nodig is: 

- Handelingen volgens instandhoudingsmaatregelen of passende maatregel door 

provincie; 

- Handelingen volgens een beheerplan of ander plan of programma of een 

programma per AMvB; 

- Mits dat beheerplan, plan of programma voldoet aan de ontheffingsgronden; en 

het betreffende bestuursorgaan tevens bevoegd is om vrijstelling of ontheffing te 

verlenen of daarmee instemt; 

- Ter voorkoming van schade (hele land of per provincie); 

- Ter voorkoming van overlast (hele land of per provincie); 

- Ter beperking van de populatie; 

- Ter bestrijding van invasieve soorten; 

- Voor de jacht, zoals wilde eend houtduif, haas en konijn. 

 

Voor alle soorten geldt de zorgplicht. De beschermde status van de overige soorten 

verschilt per provincie. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening 

vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten. Er is dan geen ontheffing nodig 

voor werkzaamheden. 

 

Soorten van de Vogelrichtlijn 

Hieronder vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels als bedoeld in 

artikel 1 Vogelrichtlijn. 
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Handelingen die de wet verbiedt zijn: 

- opzettelijk doden of vangen; 

- opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen e.d.; 

- eieren onder zich te hebben; 

- opzettelijk te storen, tenzij dit geen wezenlijke invloed heeft; 

- vogels dood of levend, of herkenbare delen daarvan te verkopen, vervoeren of 

aanwezig te hebben voor verkoop. 

 

Uitgezonderd zijn de soorten die door de AMvB zijn aangewezen. Hieronder vallen onder 

andere de Canadese gans en de Houtduif. Onder bepaalde voorwaarden mogen deze 

handelingen wel uitgevoerd worden. U heeft dan een ontheffing of vrijstelling nodig. Er zijn 

vrijstellingen opgesteld via de provinciale verordening of ministeriële regeling. Een 

ontheffing kan bij de provincie worden aangevraagd. Een ontheffing kan verkregen worden 

als er geen andere bevredigende oplossing is en als het nodig is in verband met de 

volksgezondheid, openbare veiligheid, luchtverkeer, schade aan gewassen en dergelijk, 

bescherming van flora en fauna, onderzoek of onderwijs, herinvoering van soorten, vangen 

van bepaalde kleine hoeveelheden en geen verslechtering van de staat van 

instandhouding. 

 

Soorten van de Habitatrichtlijn 

Soorten die staan in het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. De 

soorten staan in bijlage 1.  

Handelingen die de wet verbiedt zijn: 

- opzettelijk te doden of te vangen; 

- opzettelijk te verstoren; 

- opzettelijk eieren te vernielen of te rapen; 

- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

- opzettelijk te plukken of te verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen; 

- anders dan voor verkoop, onder zich te hebben of te uitvoeren. 

Er zijn vrijstellingen opgesteld via de provinciale verordening of ministeriële regeling. Een 

ontheffing kan bij de provincie worden aangevraagd. Een ontheffing kan verkregen worden 

ter bescherming van flora- en fauna, voorkoming “ernstige schade” aan gewassen, 

veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendommen, in 

belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende reden van groot 

openbaar belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 

inbegrip van wezenlijk gunstige effecten voor het milieu. Daarnaast zijn de wettelijke 

uitzonderingen van toepassing. 

 

Andere soorten 

Dit zijn de soorten die genoemd worden in de bijlage van Wet natuurbescherming. Voor 

de lijst van de overige beschermde soorten zie bijlage 1. Onder dit beschermingsregime 

is het verboden om: 

 

- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen; 

- Vaatplanten opzettelijk te plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen. 
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Voor deze soorten gelden dezelfde vrijstellingsgronden als bij de soorten van de 

Habitatrichtlijn en zijn er een groot aantal overige uitzonderingsgronden. Voor ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden en het algemeen belang is er een vrijstelling. 

 

Zorgplicht 

De bescherming van soorten gaat uit van de intrinsieke waarde van alle dieren en planten. 

De mens moet daar zorgvuldig mee omgaan. Daarom is de zorgplicht in artikel 1.11 van 

de wet opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet 

nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving en voor 

Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat iedereen naar redelijkheid nadelige effecten: 

- moet voorkomen; 

- moet beperken; 

- ongedaan moet maken. 

 

3.2 Bescherming van Natura 2000-gebieden 

In Nederland zijn verscheidene natuurgebieden die een beschermde status hebben als 

Natura 20000-gebied. Tot 1 januari 2017 kenden we ook nog de Beschermde 

natuurmonumenten. Deze zijn met de komst van de nieuwe Wet natuurbescherming hun 

beschermde status kwijtgeraakt. 

 

Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 

bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn 

(79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn 

(92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de 

bescherming is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen worden 

gebracht.  

 

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is 

aangewezen. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur 

geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging 

gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden.  

 

Gevolgen plangebied 

In de nabije omgeving van het plangebied komen geen Natura-2000 gebieden voor. Een 

nadere toetsing is niet van toepassing. 

 

3.3 Natuurnetwerk Nederland / Ecologische Hoofdstructuur  

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw 

aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. Het Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De 

provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit 

natuurnetwerk. In of in de directe nabijheid van de NNN/EHS geldt het ‘nee, tenzij’- 

principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken 

of waarden van het gebied aantasten. 
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Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op de NNN/EHS denkbaar zijn, is het 

raadzaam (en in sommige gevallen noodzakelijk) een NNN/EHS-toetsing uit te voeren.  

 

Gevolgen plangebied 

Beide erven maken geen onderdeel uit van de NNN/EHS. Wel zijn de percelen ten zuiden 

van het erf aan de Spiekweg langs de Dinkel zijn begrensd als NNN-gebied. Met de 

voorgenomen werkzaamheden worden echter geen negatieve effecten verwacht op de 

wezenlijke waarden en kenmerken van de NNN/EHS. Van afname van areaal is geen 

sprake. Tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden en kenmerken 

van de NNN/EHS significant aantasten.  

 

3.4 Bescherming houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden kent twee belangrijke instrumenten: meldingsplicht en 

herplantplicht. Een kapmelding is verplicht bij de kap van bomen buiten de bebouwde kom 

(ihkv Boswet) indien kap plaatsvindt in een houtopstand van 10 are of meer of een bomenrij 

van 20 bomen. Er geldt een 1 op 1 herplantplicht. Provincies bepalen welke gegevens bij 

een melding moeten worden aangeleverd. Voor het vellen van een houtopstand in verband 

met realisatie van een Natura 2000-doel is er geen herplantplicht.  

 

Bescherming van houtopstanden 

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan in de Wet 

natuurbescherming.  

 

Onder bos wordt verstaan: 

 alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 

 alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000 m2); 

 bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

Indien een bos wordt gekapt, dient een melding te worden gedaan bij de betreffende 

provincie. Dit geldt ook voor het bij  rooien en het verrichten van handelingen die de dood 

of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben. Hieronder valt ook beschadiging 

door vee. 

De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze 

grenzen kunnen afwijken van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de 

provincie goedgekeurd. De grenzen zijn bij de gemeente na te vragen.  

 

U hoeft de voorgenomen kap van een houtopstand niet te melden als het gaat om: 

a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen 

van de bebouwde kom;  

b. houtopstanden op erven of in tuinen; 

c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder 

dan twintig jaar; 

e. kweekgoed; 

f. uit populieren of wilgen bestaande; 

1. wegbeplantingen;  

2. beplantingen langs waterwegen, en 

3. eenzijdige beplantingen langs landbouwgronden; 



 

 

12 Quickscan flora en fauna   
      

g. het dunnen van een houtopstand; 

h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn 

bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij: 

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 

2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per 

beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt 

doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en 

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

i. het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of 

een passende maatregel; 

j. het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen 

op natuurterreinen; 

k. het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in 

een goedgekeurde gedragscode; 

De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u 

meestal ook nieuwe bomen aanplanten. De provincie kan u hiervan ontheffing of vrijstelling 

verlenen. Dit hangt ervan af of er hiervoor een provinciale verordening is opgesteld. 

Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze 

vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen. 

 

Voorwaarden 

Als u bossen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten. Dit doet u: 

 op een bosbouwkundige manier; 

 binnen 3 jaar na het kappen van het bos; 

 volgens de regels van de provinciale verordening (als de provincie die hiervoor 

heeft opgesteld). 

De provincie kan een verordening hebben opgesteld voor: 

 de gegevens die u bij de melding verstrekt; 

 de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan; 

 de wijze waarop de melding wordt gedaan; 

 de situatie waarin u een bos niet mag kappen; 

 de voorwaarden voor een herplantplicht, de vrijstelling en ontheffing daarvan. 

 

Gevolgen plangebied 

Er worden geen bomen gekapt die vallen onder houtopstanden. Een nadere toetsing 

houtopstanden wordt niet noodzakelijk geacht. 
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4 

4 METHODE 

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van een bestaande 

inventarisatiegegevens en een verkennend veldbezoek.  

 

4.1 Bureauonderzoek 

Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en indien 

beschikbaar regionale verspreidingsinformatie.  

 

Uit de landelijke verspreidingsinformatie uit atlassen, die deels gedateerd is, moet blijken 

of nabij de locaties in het verleden strikt beschermde soorten zijn aangetroffen. Exacte 

locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij veelal niet bekend. Deze gegevens 

hebben vaak betrekking op atlasblokken (5x5 kilometer). De soortgegevens hebben 

daarom veelal betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied.  

 

Daarnaast is de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. De NDFF is 

de meest complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over de 

verspreiding van alle in Nederland levende planten- en diersoorten. De NDFF is gevuld 

met gegevens uit databanken van verschillende organisaties die deze gegevens op 

professionele wijze verzamelen (zoals SOVON Vogelonderzoek Nederland, de 

Zoogdiervereniging, RAVON en de Vlinderstichting). Ook de gegevens van verschillende 

gemeenten, waterschappen, provincies en terreinbeherende organisaties zijn hierin 

toegevoegd. Steeds meer partijen sluiten zich bij de NDFF aan. De databank wordt 

dagelijks aangevuld met recente waarnemingen die via invoerportalen binnen komen. Op 

dit moment bevat de NDFF meer dan 100 miljoen waarnemingen. De NDFF bevat 

uitsluitend gevalideerde gegevens.  

 

4.2 Terreinbezoek 

Op basis van een veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor de 

verwachte soorten en/of soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag door Vincent 

de Lenne uitgevoerd, ecologisch adviseur bij Eelerwoude. Dit betrof op 14 augustus 2017 

bij gunstige weersomstandigheden. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis 

van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopen onderzoek). Daarnaast zijn de 

aangetroffen belangwekkende soorten ook genoteerd.  
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Kader – ecologisch deskundige 

Bron: RVO / Ministerie van Economische Zaken 

Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien 

waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden,  aantoonbare ervaring en kennis heeft op het 

gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

- op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) 

ecologie; en/of 

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt natuurwetgeving, 

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is 

aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en 

werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld 

Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 

Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, 

SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer 

Natuur en Landelijk Gebied; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of – bescherming. 
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5 

5 BESCHERMDE SOORTEN  

Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens het veldonderzoek waargenomen soorten, al dan niet 

aangevuld met gegevens uit literatuur en andere informatiebronnen. Tevens worden 

eventuele effecten beschreven als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.  

 

5.1 Planten  

Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten aangetroffen op beide 

erven. Gelet op de aanwezige terreintypen, het beheer en de functie van het plangebied is 

het niet waarschijnlijk dat binnen het plangebied beschermde plantensoorten voorkomen. 

Ook uit literatuurbronnen zijn geen gegevens van beschermde soorten bekend. 

 

Effecten en ontheffing 

Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen, dan wel te 

verwachten. Met de voorgenomen ontwikkelingen zijn dan ook geen negatieve effecten op 

beschermde plantensoorten te verwachten.  

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde flora 

niet noodzakelijk. 

 

5.2 Zoogdieren  

5.2.1 Vleermuizen 

Voorkomen en functie 

De plangebieden zijn tijdens het dagbezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor 

vleermuizen. Hierbij is onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en 

foerageergebied. In het plangebied kunnen de volgende vleermuissoorten voorkomen: 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en eventueel rosse vleermuis 

en gewone grootoorvleermuis. 

 

Verblijfplaats 

Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en 

verblijfplaatsen. Deze verblijfplaatsen kunnen o.a. de volgende functies hebben: 

- kraamverblijfplaats; 

- zomerverblijfplaats; 

- paar- en/of baltsverblijfplaats; 

- winterverblijfplaats. 
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Kader - vleermuisverblijfplaatsen 

Onder de vleermuizen zijn gebouwbewonende en/of boombewonende soorten aanwezig. Gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger zijn hoofdzakelijk gebouwbewonend. Rosse vleermuis en watervleermuis zijn 

voornamelijk boombewonend en gewone grootoorvleermuis, franjestaart en ruige dwergvleermuis bewonen 

zowel bomen als gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn ruimtes in spouwmuren en 

achter boeiboorden en gevelbetimmering. Holten en spleten in bomen en ruimtes achter loszittend schors zijn 

voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.  

 

Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het 

klimaat, de toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats 

worden meestal gebouwen en/of bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen 

zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of een geïsoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben aan 

een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen gaat het meestal om dikke, oude 

bomen met een dikke restwand. 

 

 

Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn hoofdzakelijk gebouwbewonende soorten. 

Rosse vleermuis is hoofdzakelijk boombewonend, terwijl ruige dwergvleermuis en gewone 

grootoorvleermuis zowel boom- als gebouwbewonend zijn.  

 

Er wordt niet verwacht dat de te slopen schuurtjes en het voorstuk van de schuur een 

functie hebben als verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn geen sporen aangetroffen die 

duiden op vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen. De schuurtjes zijn bedekt met 

golfplaten, De lage muren van de te slopen schuurtjes bestaan uit een spouwmuur die niet 

te bereiken is (open stootvoegen of ventilatievoegen zijn niet aanwezig). De kippenschuur 

bestaat uit houtwerk met een golfplaten dak die doortocht, waardoor geschikte 

mogelijkheden met een voldoende bufferende werking ontbreken.  

 

Foerageergebied en vliegroutes 

Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het 

verdwijnen ook een verblijfplaats ongeschikt wordt. Bijvoorbeeld door het onderbreken van 

een vliegroute wordt een foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen 

onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het verdwijnen van foerageergebieden of 

vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er voldoende bereikbare alternatieven zijn.  

 

Kader - vleermuisvliegroutes 

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs 

te verplaatsen. Een aaneengesloten kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat 

onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 tot 200 meter mogen bedragen (kleinere en langzaam 

vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze afstand kunnen sommige 

soorten deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en 

foerageergebieden.   
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Het plangebied (beide erven) zijn geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. In de 

luwte van de bebouwing kunnen diverse vleermuissoorten foerageren. Mogelijk kunnen 

enkele elementen rondom het erf aan de Horstweg 8 tevens als vliegroute dienen voor 

vleermuizen. Daarnaast is het mogelijk dat de beplanting langs de Spiekweg als vliegroute 

fungeert. 

 

Effecten en ontheffing 

Alle vleermuissoorten zijn soorten-beschermd onder de Wet natuurbescherming. Het 

opzettelijk verjagen, vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede 

het verstoren of vernielen van vaste verblijfplaatsen (inclusief de functionele leefomgeving) 

is verboden vanuit de Wet natuurbescherming. De functionaliteit van verblijfplaatsen van 

vleermuizen dient te allen tijde gegarandeerd te blijven. 

 

Verblijfplaatsen van vleermuizen worden niet verwacht in de te slopen bebouwing. 

Negatieve effecten op verblijfplaatsen zijn daardoor uitgesloten. Wel kan het plangebied 

een functie vervullen als foerageergebied voor vleermuizen. Echter, ook in de toekomst 

blijft het plangebied geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Door de toename van 

groenstructuren die op beide erven gerealiseerd zijn/worden neemt de geschiktheid van 

het foerageergebied voor vleermuizen juist toe. Negatieve effecten op foerageergebied 

worden niet verwacht. De eventuele vliegroutes blijven gehandhaafd, negatieve effecten 

zijn daarmee uitgesloten. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor vleermuizen niet 

noodzakelijk.  

 

 

5.2.2 Andere zoogdieren 

Voorkomen en functie 

Het is aannemelijk dat het plangebied en de nabije omgeving onderdeel uitmaakt van het 

leefgebied van grondgebonden zoogdieren waaronder egel, konijn, haas, vos, ree, kleine 

marterachtigen, mol en algemene (spits) muizensoorten. Tijdens het veldbezoek is ook is 

een haas vastgesteld. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen 

in de provincie Overijssel. Tevens geldt dat de ontwikkeling positief is voor de genoemde 

soorten door een toename van groenstructuren. 

 

In de omgeving is eveneens het voorkomen van steenmarter bekend 

(zoogdiervereniging.nl). Het betreft een nationaal beschermde soort waarvoor geen 

vrijstelling in provincie Overijssel geldt. Sporen van steenmarter zijn niet aangetroffen op 

het erf. In het verleden heeft er wel een steenmarter gezeten op het erf aan de Spiekweg 

maar deze is niet meer aanwezig. Een vaste rust- en verblijfplaats is niet aanwezig. Wel 

kunnen beide erven onderdeel uitmaken van het leefgebied van de steenmarter.Andere 

nationaal beschermde zoogdieren of soorten die vanuit de Habitatrichtlijn beschermd zijn 

worden niet verwacht, gezien het huidige verspreidingsgebied en biotoop (erf). 

 

Effecten en ontheffing 

Voor steenmarter geldt dat de te slopen schuurtjes geen vaste rust- en verblijfplaats 

vormen voor de soort. Het plangebied blijft ook na sloop geschikt als foerageergebied. 
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Negatieve effecten op steenmarter worden niet verwacht. De ontwikkeling zal naar 

verwachting geen negatieve effecten hebben op grondgebonden zoogdieren. De 

ontwikkeling heeft naar verwachting met name een positief effect door een toename van 

groenstructuren (leefgebied en voedsel). 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor grondgebonden 

zoogdieren niet noodzakelijk. 

 

5.3 Vogels  

Alle vogels zijn als soort beschermd in de Wet natuurbescherming. Onderscheid kan 

gemaakt worden tussen vogels met jaarrond beschermde nesten en overige broedvogels.  

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten, komen elk jaar terug bij hun nest, of maken hier 

jaarrond gebruik van. Deze nesten mogen ook buiten het broedseizoen niet verwijderd 

worden. 

 

Voorkomen en functie 

 

Broedvogels  

Op het erf aan de Spiekweg zijn mede door de hobby van de eigenaar met kleinvee relatief 

veel erfgebonden soorten als witte kwikstaart, spreeuw, boerenzwaluw etc. aanwezig 

Boerenzwaluw (13 paar) en witte kwikstaart broeden in de te schuren. Het erf aan de 

Horstweg ligt meer besloten met verspillende singels, houtwallen hier zijn soorten als 

koolmees, zanglijster, groene specht, boomkruiper en zwartkop aangetroffen. 

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

In de omgeving van beide erven zijn relatief veel kerkuilen, steenuilen en huismussen 

aanwezig (Natuur en vogelwerkgroep de Grutto). Voor deze soorten zijn hier ook veel 

nestkasten geplaatst. Op het erf aan de Spiekweg heeft in het verleden een steenuil 

gezeten in de te behouden veeschuur. Deze is de afgelopen jaren echter niet meer 

waargenomen (Natuur en vogelwerkgroep de Grutto en bevindingen bewoner). Er zijn ook 

geen sporen van steenuil meer aangetroffen. Wel komen enkele paartjes huismus voor (1-

3), deze broeden onder de pannen van de woningen en hebben geen verblijfplaats in de 

te slopen schuurtjes.  

 

Effecten en ontheffing 

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

De te slopen schuurtjes hebben geen functie voor soorten waarvan de vaste rust en 

verblijfplaats jaarrond beschermd is. Op het erf aan de Spiekweg komen enkele paartje 

huismus voor, verblijfplaatsen en foerageergebied blijft behouden voor deze soort 

negatieve effecten worden niet verwacht.  

 

Overige vogels 

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Wet natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren 
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beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van 

beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit dat 

verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen1 uitgevoerd mogen worden.  

Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met de 

werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden verstoord.  

 

Conclusie: Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met nesten van 

vogels.  

 

5.4 Overige soorten 

Overige beschermde soorten zoals reptielen en amfibieën worden gezien het biotoop en 

bekende verspreidingsgebied niet verwacht in het plangebied. Negatieve effecten op deze 

soorten worden dan ook  niet verwacht. 

                                                      
1 In het kader van de Vogelrichtlijn wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een 
broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 maart tot 15 juli. 
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6 

6 CONCLUSIE EN VERVOLG 

Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat in het onderzoeksgebied een 

potentiële habitat biedt voor een aantal beschermde soorten. Hoewel er geen gerichte 

veldinventarisatie heeft plaatsgevonden, is op basis van de beschikbare literatuurgegevens 

en een veldbezoek vastgesteld dat het terrein mogelijk van belang is voor enkele algemeen 

beschermde soorten met een landelijke vrijstelling en voor enkele beschermde 

broedvogels, vleermuizen en steenmarter. Met de ruimtelijke ontwikkeling worden echter 

geen negatieve effecten op deze soort(groepen) verwacht. In tabel 1 is een samenvatting 

gegeven van deze resultaten. 

 

Op basis van deze quickscan wordt geen toetsing van de effecten van de ontwikkeling op 

beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebied en/of Ecologische Hoofdstructuur) en 

bosopstanden noodzakelijk geacht. 

 

 

6.1 Andere soorten waarvoor vrijstellingen zijn opgesteld 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een zeer beperkt en tijdelijk verlies van 

leefgebied van enkele overige beschermde soorten. Hiervoor zijn door de provincie 

Overijssel vrijstellingen opgesteld. De ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van 

instandhouding van deze soorten omdat beide erven geschikt blijven als leefgebied en het 

relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een vrijstelling. Een 

ontheffing Wet natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk. 

 

6.2 Rekening houden met vogels  

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Wet natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren 

beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van 

beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit dat 

verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen2 uitgevoerd mogen worden.  

 

Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met de 

werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden verstoord.  

 

                                                      
2 In het kader van de Vogelrichtlijn wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een 
broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 maart tot 15 juli. 



 

 Spiekweg 18 en Horstweg 8, Lattrop-Breklenkamp 21 
      

6.3 Zorgplicht en zorgvuldig handelen 

In het kader van de zorgplicht zijn de volgende maatregelen noodzakelijk: 

- Tijdens de uitvoering dient men bijvoorbeeld alert te zijn op aanwezigheid van 

fauna en deze, indien noodzakelijk, te verplaatsen.  

- Bij onvoorziene situaties dient daarnaast contact opgenomen te worden met een 

ter zake deskundige. 

 

6.4 Geldigheid onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag 

(ministerie van Economische Zaken in deze) hanteert de volgende definitie voor de 

geldigheid van onderzoeken naar strikt beschermde soorten  

 

“ Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen 

ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In 

gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn.”  

 

Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in 2. Wijzigingen 

of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien van de 

effecten op beschermde soorten leiden. 
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Tabel 1 Resultaten (mogelijk) aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied.  

 

bescherming 
 

Soort(groep) Gebruik gebied Effect ruimtelijke ontwikkelingen Ontheffing 
Vervolg  
Nader onderzoek / mitigerende en/of 
compenserende maatregelen 

Nationaal 
Algemene 
grondgebonden 
zoogdieren 

Leefgebied 
Tijdelijke aantasting leefgebied, op 
termijn weer geschikt leefgebied 

Nee Zorgplicht 

Nationaal Steenmarter  
Mogelijk onderdeel van 

leefgebied 
Geen, leefgebied blijft geschikt Nee  Zorgplicht 

Habitatrichtlijn Vleermuizen 

Mogelijk 

foerageergebied en 

vliegroute 

Geen, foerageergebied en mogelijke 

vliegroute blijft behouden 
Nee Zorgplicht 

vogelrichtlijn Vogels Broedlocatie Mogelijke verstoring Nee, mits  
Werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoeren, 
zorgplicht  

Huismus 
Vogels vaste 

broedlocaties 

Broedlocatie en 

foerageergebied 

Geen, foerageergebied en 

broedlocatie blijven behouden 
Nee Zorgplicht 
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Hoofdstuk 1  Inleidende 
regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  bestemmingsplan

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

1.2  plan

het Bestemmingsplan “Buitengebied, SVS Horstweg en Spiekweg 16-18” met 
identificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPSVSHORSTWEG8-VG01 van de gemeente 
Dinkelland;

1.3  aan-huis-verbonden beroep

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

1.4  aan- en uitbouw

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

1.5  aanduiding

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

1.6  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7  bebouwing

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

1.8  bestaand

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

1.9  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.10  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
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1.11  bijgebouw

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste 
staat van een op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;

1.12  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;

1.13  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.14  bouwperceel

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

1.15  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.16  bouwvlak

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

1.17  bouwwerk

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

1.18  detailhandel

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

1.19  gebouw

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

1.20  geluidsbelasting

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

1.21  geluidsgevoelige objecten

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

1.22  hoofdgebouw

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

1.23  huishouden

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

1.24  kampeermiddel

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig 
ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt 
of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge 
de Woningwet een bouwvergunning is vereist;
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1.25  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

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

1.26   landschappelijke waarden

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van 
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip 
landschappelijke waarden zal de landschaps- en beheersvisie uit het 
Landschapsontwikkelingsplan, zoals opgenomen in bijlage 5 van de toelichting, steeds 
onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.27  logiesverstrekkend bedrijf

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

1.28  mantelzorg

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.29  molenbeschermingszone

aangewezen gebied waarbinnen het zicht op de molen en de vrije windtoetreding 
beschermd worden;

1.30  natuurlijke waarden

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

1.31  normaal onderhoud

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

1.32  overkapping

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

1.33  peil

a. indien op het land wordt gebouwd:

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de 
weg grenst:

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan 
de weg grenst:

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 
bouw;

b. indien over of in het water wordt gebouwd:

het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden 
waterpeil);
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1.34  prostitutie

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

1.35  prostitutiebedrijf

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

1.36  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht. Onder een seksinrichting wordt in elk 
geval verstaan: een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een sekstheater, een 
seksautomatenhal, of een parenclub, of een daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in 
combinatie met elkaar;

1.37  voorgevel

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

1.38  voorkeurgrenswaarde

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting 
van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.39  woning

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

1.40  woonhuis

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

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

1. de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

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;

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;

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;

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; 

6. afstand tot de (bouw)perceelgrens:

tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel 
voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst;

7. de afstand tot de weg:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg;
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Hoofdstuk 2  
Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in 
combinatie met ruimten voor:

1. een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit;

2. mantelzorg;

3. boerderijkamers, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding 
“specifieke vorm van wonen - boerderijkamers”;

en mede bestemd voor:

b. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - molenbiotoop”;

met de daarbijbehorende:

c. tuinen, erven en terreinen;

d. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Hoofdgebouwen

a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd, waarbij 
deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na afwijking 
van de gebruiksregels aan de woonfunctie zijn toegevoegd;

b. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één woonhuis met één woning worden 
gebouwd, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding “twee-aaneen”, in 
welk geval per bestemmingsvlak twee woonhuizen aaneengebouwd zullen 
worden;

c. een hoofdgebouw zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de situering 
van het bestaande hoofdgebouw;

d. de inhoud van een hoofdgebouw zal ten hoogste de bestaande inhoud 
bedragen;

e. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ 
bedragen, tenzij de bestaande inhoud van een woning binnen een 
hoofdgebouw meer bedraagt dan 750 m³, in welk geval de inhoud van een 
woning binnen een hoofdgebouw ten hoogste de bestaande inhoud zal 
bedragen;

f. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;

g. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
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h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;

i. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen.

3.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, het 
hoofdgebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel de 
gebouwen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw zijn gebouwd, in welk geval 
de bestaande afstand dan wel de bestaande situering ten opzichte van de 
voorgevel van het hoofdgebouw geldt;

b. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen ten hoogste op een afstand 
van 25,00 m vanuit het dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden 
gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen zal niet meer bedragen dan de op de verbeelding opgenomen 
'maximum oppervlakte bijgebouwen'; 

d. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 
3,50 m bedragen;

e. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 
1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

f. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° 
bedragen;

g. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 
60° bedragen.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 
met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 
5,00 m bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.2.1. onder c en toestaan dat een hoofdgebouw wordt 
gebouwd in afwijking van de situering van het bestaande hoofdgebouw, mits:

1. de huidige situering van het hoofdgebouw belemmeringen oplevert voor de 
omgeving dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde 
situering een verbetering kan worden bewerkstelligd ten gunste van een 
goed woon- en leefklimaat, al dan niet vanwege stedenbouwkundige 
redenen;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 3.2.1. onder d en toestaan dat, in geval van gehele sloop 
van het hoofdgebouw met een bestaande inhoud van meer dan 2.000 m³, een 
nieuw hoofdgebouw wordt gebouwd met een inhoud van ten hoogste 2.000 m³, 
mits:

1. het nieuwe hoofdgebouw wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande 
karakteristieke hoofdvorm;
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2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke 
waarden, de woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 3.2.1. onder e en toestaan dat de inhoud van een woning 
wordt vergroot, mits:

1. de inhoud van de woning ten hoogste de inhoud van het hoofdgebouw zal 
bedragen;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik 

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

a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden, anders dan 
een aan-huis-verbonden beroep of een caravanstalling;

b. het gebruik van gedeelten van hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen bij het hoofdgebouw voor de uitoefening van een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:

1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 
het woonhuis, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag 
zijn;

2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en 
uitbouwen, meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van het 
hoofdgebouw;

3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;

4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;

5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;

d. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden anders dan in de vorm van boerderijkamers;

f. het gebruik van de bouwwerken ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm 
van wonen - boerderijkamers”, indien:

1. de bedrijfsmatige exploitatie niet wordt uitgeoefend door één van de 
bewoners van het woonhuis;

2. de oppervlakte van een boerderijkamer meer dan 60 m² en de 
gezamenlijke oppervlakte van de boerderijkamers 500 m² bedraagt;

3. minder dan twee boerderijkamers worden gebouwd; 

4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;

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

h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden,

i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische 
bedrijfsactiviteiten;

j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met 
de daarbij behorende bouwwerken.

3.4.2  Voorwaardelijke verplichting sloop

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het 
gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de bestemming zonder de sloop van de in Bijlage 1 
aangeduide bouwwerken.
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b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat 
binnen één jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de sloop van de in Bijlage 
1 aangeduide bouwwerken.

3.4.3  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

a. Tot en 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 
landschapsmaatregelen conform het in bijlage 1 opgenomen 
erfbeplantingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke 
inpassing.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat 
binnen één jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en 
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 1 
opgenomen erfbeplantingsplan, teneinde te komen tot een goede 
landschappelijke inpassing.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.4. onder d en toestaan dat een hoofdgebouw wordt 
gebruikt door meer dan één huishouden ten behoeve van inwoning, mits: 

1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting 
van een tweede of een derde (huishouden van een) persoon;

2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van 
splitsing in meerdere woningen;

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

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

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

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

b. het bepaalde in lid 3.4. onder d en toestaan dat in een hoofdgebouw meer dan 
één woning mag worden gebouwd, mits:

1. het aantal woningen ten hoogste twee zal bedragen, in geval de inhoud 
van het hoofdgebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt;

2. het aantal woningen ten hoogste drie zal bedragen, in geval de inhoud van 
het hoofdgebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt;

3. de bestaande bouwmassa van het hoofdgebouw niet wordt vergroot;

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

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;
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c. het bepaalde in lid 3.4. onder e en toestaan dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking ten 
behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:

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

2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen 
aanwezig mogen zijn;

3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;

4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;

5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;

6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van 
voldoende omvang;

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

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

d. het bepaalde in lid 3.4. onder j en toestaan dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbij 
behorende bouwwerken, mits:

1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt 
gesitueerd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing;

2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 
en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden 
(minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);

3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;

4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak 
en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten 
hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen;

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de 
historische buitenplaatsen. 

3.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

a. de aanduiding “specifieke vorm van wonen - boerderijkamers” wordt verwijderd, 
mits de exploitatie van boerderijkamers ter plaatse is beëindigd;

b. de aanduiding “specifieke vorm van wonen - boerderijkamers” wordt 
aangebracht, mits:

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

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

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

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

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

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

7. parkeren op eigen erf plaatsvindt;

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;
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Artikel 4  Waarde - Ecologie

De voor ‘Waarde - Ecologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de instandhouding en realisatie van het 
Natuurnetwerk Nederland.

   vastgesteld      73



Hoofdstuk 3  Algemene 
regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 6  Algemene bouwregels

a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zullen, 
wanneer op gronden grenzend aan de bestemming “Verkeer” gebouwen en 
overkappingen worden opgericht, de afstand van de gebouwen en 
overkappingen tot de as van de weg ten minste 15,00 m bedragen, tenzij de 
bestaande afstand minder bedraagt, in welke geval de afstand tot de as van de 
weg ten minste de bestaande afstand zal bedragen.

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid a en worden 
toegestaan dat gebouwen dichter op de weg worden gebouwd, mits:

1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van 
wegbeheer en/of verkeersveiligheid;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

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

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor 
kampeermiddelen, tenzij het gronden betreft waar een kampeerterrein voor 
klein kamperen is toegestaan;

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve 
van een prostitutiebedrijf.

c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, 
afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van 
krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en 
werkzaamheden;

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

e. het storten van puin en afvalstoffen;

f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, 
vaar- of vliegtuigen;

g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of 
aanbrengen van niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor 
ideële doeleinden of overtuigingen.
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  Vrijwaringszone - Molenbiotoop

8.1.1  Bouwregels

a. Op of in deze gronden mag, in afwijking van het bepaalde bij de andere 
aangewezen bestemming(en), binnen een straal van 100 m, gerekend vanaf de 
voet van de molen, geen bebouwing worden opgericht. Op het moment dat de 
molen een belt of stelling bezit, dan mag de bebouwing niet hoger worden 
opgetrokken dan de hoogte waarop de belt of de stelling zich bevindt.

b. Op of in deze gronden mag, in afwijking van het bepaalde bij de andere 
aangewezen bestemming(en), binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend 
vanaf de voet van de molen, geen bebouwing worden opgericht hoger dan de 
aangegeven hoogte in bijlage 2 van de toelichting.

8.1.2  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.1.1. onder a 
en b en worden toegestaan dat de in de andere aangewezen bestemming(en) genoemde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits vooraf advies 
wordt ingewonnen van de beheerder van de molen.

8.1.3  Aanlegvergunningen

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

1. het ophogen van gronden hoger dan de in bijlage 2 van de toelichting 
aangegeven toelaatbare hoogte voor bouwwerken;

2. het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande beplanting hoger 
dan de in bijlage 2 van de toelichting aangegeven toelaatbare hoogte voor 
bouwwerken;

3. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur 
hoger dan de in bijlage 2 van de toelichting aangegeven toelaatbare hoogte 
voor bouwwerken.

b. Het in lid 8.1.3. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en 
werkzaamheden, die:

1. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 
plan met een daarvoor benodigde vergunning.

c. De in lid 8.1.3. genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien 
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het huidige en/of het toekomstig 
functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde 
van de molen als landschapselement, dan wel dat door het stellen van 
voorwaarden hieraan voldoende tegemoet gekomen kan worden. Voorafgaand 
moet advies worden ingewonnen bij de beheerder van de molen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

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

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór 
een voorgevel wordt gebouwd op de wijze van:

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en 
schoorstenen;

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, 
balkons en galerijen;

 mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen;
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in díé zin dat:

a. enige bestemming wordt gewijzigd voor wat betreft de hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten 
voor de telecommunicatie, mits:

1. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand hoog bouwwerk, 
zoals een hoogspanningsmast, een reclamemast, een torensilo, of een 
daarmee gelijk te stellen hoog bouwwerk;

2. de antenne niet geplaatst kan worden op een bedrijventerrein;

3. de antenne vervolgens geplaatst moet worden in aansluiting op grote 
infrastructuurlijnen;

4. de mast radiografisch noodzakelijk is;

5. de hoogte van een mast ten hoogste 45,00 m zal bedragen;

6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt 
noodzakelijk is voor de realisatie van een adequaat dekkend netwerk van 
voldoende capaciteit;

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

b. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer’ dan wel de 
bestemming ‘Verkeer’ wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:

1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, 
bochtafsnijdingen, e.d. van wegen en paden;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de overeenkomstige regels 
toepassing zijn;

c. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer - Fiets- en 
voetpaden’ dan wel de bestemming ‘Verkeer - Fiets- en voetpaden’ wordt 
gewijzigd in enige bestemming, mits:

1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de aanleg van nieuwe fiets- 
en voetpaden, incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van paden;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de overeenkomstige regels 
van toepassing zijn;

d. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Water - 1’ dan wel de 
bestemming ‘Water - 1’ wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:

1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de incidentele aanleg van 
opvaarten, verbredingen van waterlopen ten behoeve van waterberging en/of 
de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bochtafsnijdingen, kleine 
verleggingen, e.d. van vaarwegen c.a.;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de overeenkomstige regels 
van toepassing zijn;

e. de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ wordt aangebracht, mits door 
aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waarden 
van terreinen naar voren komen, waarbij de aanwezigheid van archeologische 
resten is aangetoond;

f. de dubbelbestemming ‘Waarde - Landschap’ wordt aangebracht, mits:
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1. door herstel- en/of ontwikkelingswerkzaamheden of door middel van 
natuurlijke aanwas, de waarde van een landschapselement in omvang en 
natuurlijke en/of landschappelijke waarden toeneemt, dan wel de wijziging 
wordt toegepast als gevolg van verplaatsing van een bestaand waardevol 
landschapselement;

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

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden van het waardevol landschapselement;
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Aanvullende werking welstandscriteria

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

11.2  Nadere eisen

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

11.3  Bebouwingsgrenzen wegverkeerslawaai

11.3.1  Bouwregel

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zal de afstand van 
geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de rand van de weg ten minste de bestaande 
afstand bedragen, voorzover deze bebouwing gesitueerd is binnen de geluidszone langs 
geluidsgevoelige wegen.

11.3.2  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 12.3.1. en worden toegestaan 
dat de bestaande afstand van geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de rand van de 
weg wordt verkleind, mits:

a. de huidige situering belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de 
bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden 
bewerkstelligd al dan niet vanwege stedenbouwkundige redenen, dan wel er 
sprake is van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de geluidszone is 
verkleind of geheel is komen te vervallen;

b. de geluidsbelasting van een geluidsgevoelig bouwwerk niet hoger zal zijn dan 
de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, het straat- en 
bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden.

11.4  Natura 2000

Burgemeester en Wethouders zullen bij het toestaan van bouwwerken en werken en 
werkzaamheden rekening houden met de specifieke bescherming en instandhouding van 
de Natura 2000- gebieden, zoals die ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding “specifieke 
vorm van natuur - Natura 2000” door het voorkómen van significant negatieve aantasting van 
de natuurlijke kenmerken van de gebieden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- 
en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een bouwvergunning, 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 bouwvergunning wordt gedaan 
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van sublid a 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 
overgangsregel van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

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

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels 
van dat plan.

82      Buitengebied, SVS Horstweg en Spiekweg 16-18



Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, SvS 
Horstweg en Spiekweg 16-18'

   vastgesteld      83



84      Buitengebied, SVS Horstweg en Spiekweg 16-18



Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Te slopen 
bebouwing en 
erfbeplantingsplan
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Bijlage 2  
Molenbeschermingszone
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