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Toelichting

   vastgesteld      5



Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Laagsestraat te Oud Ootmarsum, kadastraal bekend: Denekamp, sectie A, nr. 
4199 (verder benoemd als Laagsestraat), wordt een woningbouwkavel gerealiseerd. 
Realisatie vindt plaats door gebruik te maken van de ‘Rood voor Rood-regeling’. Ter 
compensatie van de realisatie van de bouwkavel, worden landschapsontsierende schuren 
gesloopt op de locaties Schaapskooiweg 9 te Hezingen en Ramhinneweg 3 te Geesteren. 
De totaal te slopen oppervlakte bedraagt 1081 m2. Daarnaast wordt een 
landschapsontsierende schuur (van 224 m2) aan de Ramhinneweg esthetisch verbeterd en 
worden de drie betrokken erven landschappelijk ingepast.

Aangezien de ontwikkeling aan de Laagsestraat niet in overeenstemming is met het 
geldende bestemmingsplan, moet een bestemmingsplanherziening plaatsvinden. Hiertoe is 
voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Het erf Ramhinneweg 3 (gelegen in de gemeente 
Tubbergen) heeft nog een agrarische bestemming. Deze bestemming wordt gewijzigd naar 
een woonbestemming. Het wijzigingsplan hiervoor, zal door de gemeente Tubbergen in 
procedure worden gebracht. Het erf aan de Schaapskooiweg 9 heeft reeds een 
woonbestemming. 

1.2  Ligging en begrenzing projectlocaties

De projectlocatie Laagsestraat ligt in het buurtschap Oud Ootmarsum, ten noorden van de 
kern Ootmarsum (zie afbeelding 1). Er is hier sprake van lintbebouwing, met voornamelijk 
burgerwoningen.

Afbeelding 1: Ligging projectlocatie Laagsestraat (met rode pijl) ten opzichte van de 
omgeving (bron: Google maps).
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In afbeelding 2 is de begrenzing van het projectgebied aan de Laagsestraat (gemeente 
Dinkelland) weergegeven (met rode lijn). Het betreffende perceel is een door uitgegroeide 
sparren omsloten plek met een verwilderde uitstraling.

Afbeelding 2: Begrenzing projectgebied Laagsestraat (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

De locatie Ramhinneweg 3 in Geesteren (gemeente Tubbergen) ligt in het buitengebied, ten 
noorden van de kern Geesteren (zie afbeelding 3). Op deze locatie wordt een 
landschapsontsierende schuur met een oppervlakte van 289 m2 gesloopt. Daarnaast wordt 
één landschapsontsierende schuur van 224 m2 esthetisch verbeterd. 

Afbeelding 3: Ligging slooplocatie Ramhinneweg 3 (met rode pijl) ten opzichte van de 
omgeving (bron: Google maps).
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De locatie Schaapskooiweg 9 in Hezingen (gemeente Tubbergen) ligt in het buitengebied, 
ten noordoosten van de kern Vasse (zie afbeelding 4). Het erf ligt in Natura 2000-gebied. 
Op de locatie Schaapskooiweg 9 wordt 792 m2 aan landschapsontsierende bebouwing 
gesloopt. Daarnaast wordt een kapschuur van maximaal 200 m2 teruggebouwd.

Afbeelding 4: Ligging slooplocatie Schaapskooiweg 9 (met rode pijl) ten opzichte van de 
omgeving (bron: Google maps).

1.3  Huidig planologisch regime

Het erf en de omliggende gronden aan de projectlocatie Laagsestraat maakt onderdeel uit 
van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' van de gemeente Dinkelland 
(vastgesteld op 18 februari 2010 en op 20 april 2012 onherroepelijk geworden). Het erf heeft 
in dit bestemmingsplan al de enkelbestemming 'Wonen'. Daarnaast geldt de 
bouwaanduiding 'twee-aaneen'. Het realiseren van een nieuwe woning past niet binnen de 
bijbehorende bestemmingsplanregels, omdat alleen ter plaatse van de situering van de 
bestaande woningen mag worden gebouwd (één per bestemmingvlak (tenzij twee-aaneen)). 
Voor de realisatie van een nieuwe woning, moet het bestemmingsplan worden herzien. In 
afbeelding 5 is een uitsnede van de verbeelding van het 'Bestemmingsplan Buitengebied 
2010' opgenomen.
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Afbeelding 5: Uitsnede plankaart bestemmingsplan 'Buitengebied 2010.

Het erf Ramhinneweg 3 (gelegen in de gemeente Tubbergen) heeft nog een agrarische 
bestemming. Deze bestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming. Het 
wijzigingsplan hiervoor, zal door de gemeente Tubbergen in procedure worden gebracht. 
Het erf aan de Schaapskooiweg 9 heeft reeds een woonbestemming. 

1.4  Bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Laagsestraat ongenummerd' bestaat uit de volgende 
stukken:

verbeelding (tek.nr NL.IMRO.1774.BUIBPLAAGSESTRTONG-0401 ) en een 
renvooi;

regels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van het plangebied weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat 
vergezeld van de voorliggende toelichting.
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1.5  Leeswijzer

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit een zevental hoofdstukken. Na 
dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan. In hoofdstuk 3 
komt het beleidskader aan  bod. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het 
van toepassing zijnde rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid. De 
randvoorwaarden die hieruit volgen worden getoetst aan het plan. Hoofdstuk 4 bevat een 
waardentoets. Hieruit blijkt welke waarden er in het projectgebied en de directe omgeving 
aanwezig zijn en of deze worden aangetast door de ontwikkeling. In hoofdstuk 5 komen de 
relevante milieuaspecten aan bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een korte toelichting 
gegeven van de juridische aspecten en planverantwoording. In hoofdstuk 7 wordt tot slot 
ingegaan op de ruimtelijke, maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. Op de 
verbeelding zijn de bestemmingen van het projectgebied weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat 
vergezeld van de voorliggende toelichting.
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Hoofdstuk 2  
Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Laagsestraat

Het erf aan de Laagsestraat in Oud Ootmarsum ligt in de lintbebouwing. De bebouwing 
concentreert zich aan weerszijden van de weg. De omliggende woningen hebben een 
landelijk karakter op vrij ruime percelen. Het betreffende erf is een door uitgegroeide 
sparren omsloten plek met een verwilderde uitstraling. Aan de westzijde van het erf ligt 
agrarisch gebied. Hier bevindt zich een es die zich heeft ontwikkeld op de hogere gronden. 
Ten oosten liggen lager gelegen gebieden. Afbeelding 6 betreft een luchtfoto van de 
projectlocatie aan de Laagsestraat. Afbeeldingen 7 en 8 betreffen foto's die de huidige 
situatie ter plekke weergeven.

Afbeelding 6: Luchtfoto erf Laagsestraat
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Afbeelding 7: Foto van het zicht vanaf de wegzijde, projectlocatie Laagsestraat

Afbeelding 8: Foto van de huidige ruigte op de projectlocatie Laagsestraat

Ramhinneweg 3

De locatie Ramhinneweg 3 in Geesteren ligt in het buitengebied, ten noorden van de kern 
Geesteren (gemeente Tubbergen). Op deze locatie wordt een landschapsontsierende 
schuur met een oppervlakte van 289 m2 gesloopt (zie afbeeldingen 9 en 10). Daarnaast 
wordt één landschapsontsierende schuur van 224 m2 esthetisch verbeterd.
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Afbeelding 9: Luchtfoto erf Ramhinneweg 3, met aangegeven de te behouden en de te 
slopen bebouwing

Afbeelding 10: Foto landschapsontsierende schuren Ramhinneweg 3

Schaapskooiweg 9

Op de locatie Schaapskooiweg 9 in Hezingen (gemeente Tubbergen) wordt 792 m2 aan 
landschapsontsierende bebouwing gesloopt (zie afbeeldingen 11 en 12). Daarnaast wordt 
een kapschuur van maximaal 200 m2 teruggebouwd. Het gehele erf wordt daarbij 
landschappelijk ingepast.
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Afbeelding 11: Luchtfoto erf Schaapskooiweg 9, met aangegeven de te behouden woning 
(zwart), de nieuw te bouwen schuur (groen) en de te slopen bebouwing (rood)

Afbeelding 12: Foto vervallen landschapsontsierende bebouwing Schaapskooiweg 9

2.2  Toekomstige situatie

In deze paragraaf wordt een beknopte beschrijving gegeven van de inrichtingsplannen voor 
de drie betrokken locaties. In Bijlage 1 van de regels is het Rood voor Rood-rapport' 
opgenomen, die de voorgenomen ontwikkelingen uitgebreid beschrijft. Hier zit ook een 
onderbouwing en een uitwerking van de inrichtingsplannen in opgenomen.

Inrichtingsplan Laagsestraat

Voor het nieuwe woonerf  aan de Laagsestraat worden een aantal inrichtingsmaatregelen 
genomen, om een goede ruimtelijke kwaliteit te waarborgen (zie afbeelding 13). De 
rommelige uitstraling van de huidige locatie wordt in ieder geval verbeterd doordat de 
rommel wordt opgeruimd en de (naald)bomen worden verwijderd. Ook wordt de aanwezige 
vijver gedempt. De nieuwe woning met het bijgebouw wordt aan de noordkant van het erf 
gesitueerd, vanwege de situering ten opzichte van de zon. Een zichtlijn richting de 
achterliggende gronden blijft behouden. 
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Erfensemble

Door de situering van de woning en het bijgebouw aan de noordkant van het erf houden de 
toekomstige bewoners nog een goed te benutten buitenruimte over. Door de rooilijn van de 
omliggende woningen aan te houden wordt aangesloten bij de omgeving. De plaatsing van 
de woning met de nok richting de weg draagt hier ook aan bij. Door het hoofd- en bijgebouw 
te schakelen blijft meer buitenruimte over.

Scheiding met naastgelegen erven

Door de erfgrens aan te zetten met een heg, met daarin enkele te behouden dan wel 
enkele nieuwe bomen, blijft het geheel een groen karakter houden. Ook ontstaat zo meer 
privacy. 

Haag

Aan de voorzijde wordt een heg geplant, passend in de omgeving . 

Boomgroep als accent

Als accent wordt op het voorerf een boomgroep geplant. Naar gelang de wens van de 
toekomstige bewoners kunnen dit fruitbomen zijn of andere minder algemene soorten.

Afbeelding 13: Weergave inrichtingsplan Laagsestraat
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Inrichtingsplan Ramhinneweg 3

Op het erf aan de Ramhinneweg 3 wordt een bestaande schuur verwijderd en een andere 
bestaande schuur esthetisch verbeterd. Het gebied was vroeger meer omsloten. De singel 
ten oosten van het erf, die langs een sloot staat, wordt daarom versterkt. Dit draagt bij aan 
de leesbaarheid van het landschap en de ecologische potentie van het erf. Als impuls in 
het landschap wordt de nieuwe schuur ingepast met een aanvulling op het bestaande 
erfbos (zie afbeelding 14).

Te verwijderen schuur

De landschapsontsierende schuur van 289 m2 wordt verwijderd. De vrijkomende locatie 
wordt ingezaaid met gras ten behoeve van het hobbyvee dat de familie ter plekke houdt. De 
erfverharding wordt aan de nieuwe situatie aangepast.

Te verbeteren schuur

Er blijft een schuur van 224 m2 behouden. Deze schuur is functioneel, staat op een goede 
plek en kan landschappelijk goed worden ingepast. De schuur wordt esthetisch verbeterd. 
Deze krijgt een bij de omgeving passende uitstraling. De schuur krijgt onder andere houten 
zwarte douglas planken en een nieuw dak met golfplaten. 

Versterken singel

De bestaande singel aan de oostkant van het erf, die langs een sloot loopt, wordt versterkt 
en verbreed. Het gaat om een lengte van circa 150 meter. Momenteel bestaat deze uit een 
enkele rij van met name elzen. Door een bredere strook van circa vier tot zes meter uit te 
rasteren en in te planten met enkele bomen en heesters wordt de singel in ere hersteld. 
Daarnaast zorgt de singel voor meer privacy en minder zicht op het erf van buitenaf.

Uitbreiding erfbos

Ten behoeve van de inpassing van de nieuwe schuur wordt het bestaande erfbos uitgebreid. 
Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde boomsoort (zomereik) als het bestaande bos.
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Afbeelding 14: Weergave inrichtingsplan Ramhinneweg 3

Inrichtingsplan Schaapskooiweg 9

De landschapsontsierende en vervallen schuren ten noorden van dit erf worden opgeruimd. 
Dit is al een hele verbetering. Het zicht op het achtergelegen land wordt hierdoor enorm 
verbeterd. Zowel voor de bewoners als voor recreanten en voorbijgangers. De oostkant van 
het erf bestaat uit een rommelige bosschage. Zelfs in een gebied met veel natuur in de 
omgeving heeft het een verrommelend effect. Daarom wordt het opgeruimd en opnieuw 
ingericht passend bij de open ruimte die de Schaapskooiweg doorsnijdt (zie afbeelding 15).

Achtererf

De na sloop vrijkomende grond wordt ingezaaid met gras en er wordt een fruitgaard 
aangeplant. Ter plekke van het bosje worden een drietal walnoten geplant. Op de grens van 
erf en landschap worden enkele solitairen aangeplant om het onderscheid tussen beide te 
duiden, zonder het zicht er op te beperken.

Nieuw bijgebouw
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Om materiaal en materieel te kunnen stallen wordt een nieuw bijgebouw gerealiseerd op 
het erf. De architectuur zal aansluiten op die van de bestaande woning. 

Singels

De singel aan de oostkant van het erf wordt opgeschoond ten behoeve van behoud van de 
kwalitatief betere bomen. Langs de zuidgrens wordt de houtwal die elders langs de 
Schaapskooiweg loopt voortgezet.

Afbeelding 15: Weergave inrichtingsplan Schaapskooiweg 9
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Hoofdstuk 3  
Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bevat de visie van het Rijk op de 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het Rijk streeft naar een krachtige aanpak die 
ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en 
ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. In 2012 is deze visie 
officieel in werking getreden. In deze structuurvisie schetst het Rijk ambities voor 
Nederland in 2040. staan. Uitgaande van de verantwoordelijkheden van het Rijk zijn de 
ambities uitgewerkt in rijksdoelen tot 2028, daarbij is aangegeven welke nationale belangen 
aan de orde zijn. De tijdshorizon is gesteld omdat in de loop van de tijd nieuwe 
ontwikkelingen en opgaven kunnen vragen om bijstelling van de rijksdoelen. Voor de 
ambities zijn rijksinvesteringen slechts één van de instrumenten die worden ingezet. 
Kennis, bestuurlijke afspraken en kaders kunnen ook worden ingezet. De huidige financiële 
rijkskaders (begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de concrete invulling van die 
rijksambities. De ruimtelijke waarden die het nationaal belang waarborgen zijn opgenomen 
in 13 verschillende belangen. In de structuurvisie wordt ook aangegeven op welke wijze het 
Rijk deze belangen wil verwezenlijken. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht in één 
document gezamenlijk met de doelen die het Rijk heeft opgesteld. 

Het onderhavige plan maakt geen inbreuk op de nationale belangen, zoals in de SVIR 
benoemd.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in 
werking getreden. In het Barro wordt een aantal projecten die van Rijksbelang zijn met 
name genoemd en met behulp van digitale kaartbestanden exact ingekaderd. Per project 
worden vervolgens regels gegeven, waaraan ruimtelijke plannen moeten voldoen.

Binnen het Barro worden de volgende onderdelen besproken:

Project Mainportontwikkeling Rotterdam;

Kustfundament;

Grote rivieren;

Waddenzee en waddengebied;

Defensie;

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

In oktober 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid 
op rijkswegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de 
EHS, de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater, 
maximering van het de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer en is het onderwerp 
duurzame verstedelijking in regelgeving opgenomen. 
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De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro). Het Bro (artikel 3.1.6 lid 2) bepaalt dat voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen de 
treden van de ladder moet worden doorlopen. Doel van de ladder voor duurzame 
verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van 
de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 
besluiten nagestreefd. In het voorliggende plan worden voormalige bedrijfsgebouwen op 
twee locaties gesloopt, en wordt in de lintbebouwing aan de Laagsestraat ter compensatie 
een nieuwe woningbouwkavel ontwikkeld. Dit betreft een dermate kleinschalig plan dat hier 
geen sprake is van een 'stedelijke ontwikkeling', in de zin van de Bro. Een verdere toetsing 
aan de ladder voor duurzame verstedelijking is daarmee niet noodzakelijk.

Het onderhavige plan heeft verder geen betrekking op de overige benoemde onderdelen in 
het Barro.

3.1.3   Conclusie Rijksbeleid

De voorgenomen ontwikkelingen voldoen aan de SVIR en het Barro. Vanuit de SVIR en de 
Barro gelden geen randvoorwaarden of uitgangspunten die rechtstreeks doorwerken op het 
voorgenomen plan.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie- en verordening Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel betreft een integrale visie die het voorheen geldende 
Streekplan Overijssel 2000+, het Verkeer- en vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en 
het Milieubeleidsplan bundelt tot één document. Het plan is op 1 juli 2009 vastgesteld door 
Provinciale Staten en op 1 september 2009 in werking getreden. De twee grote thema's van 
de Omgevingsvisie zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Deze thema's zijn in de 
Omgevingsverordening in definities verankerd. De definitie van duurzaamheid luidt: 
"duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte aan de huidige generatie, zonder voor 
toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te 
voorzien". Duurzaamheid vraagt om een transparante afweging van ecologische, 
economische en sociaal-culturele beleidsambities. De definitie van ruimtelijke kwaliteit 
luidt: "het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte geschikt 
maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is". Ruimtelijke kwaliteit is het 
resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen. De provincie wil ruimtelijke 
kwaliteit realiseren door, naast bescherming, vooral in te zetten op het verbinden van 
bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen.

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

Herstructurering: Er wordt ingezet op een breed spectrum aan woon-, werk- en 
mixmilieu's, dorpen en steden worden gestimuleerd om  hun eigen kleur te 
ontwikkelen.

Hoofdinfrastructuur: Investeren in wegverkeer: trein, fiets, waar veiligheid en 
doorstroming centraal staan.

SER-ladder: Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik toepassen bij bebouwing door 
hantering van de 'SER-ladder'. Deze methode maakt eerst het gebruik van de 
ruimte, die wordt geoptimaliseerd, daarna de wordt toepassing van meervoudig 
ruimtegebruik onderzocht,  vervolgens de mogelijkheid om het ruimtegebruik 
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uit te breiden. Hierbij is afstemming tussen gemeenten over 
woningbouwprogramma's en bedrijfslocaties noodzakelijk.

Plannen: Ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken 
en keuzes voor duurzaamheid. 

Actualisatie Omgevingsvisie- en verordening
Provinciale Staten hebben op 3 juli 2013 de actualisatie Omgevingsvisie vastgesteld, 
evenals de actualisatie van de verordening. Daarmee staat onder andere ook de 
herbegrenzing van de EHS vast. Binnen de begrenzing van de EHS heeft de provincie de 
gronden opgenomen die nodig zijn om de doelen te halen voor Natura 2000. Een deel van 
de doelen wordt bereikt via Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS wordt 
wettelijk geregeld en is bedoeld om Natura 2000-doelen veilig te stellen én ruimte te maken 
voor nieuwe economische activiteiten. Voor de begrenzing van de ontwikkelopgave Natura 
2000 heeft de provincie gebiedsdocumenten en maatregelkaarten laten opstellen. De 
provincie maakt samen met haar partners een uitvoeringsplan voor de realisatie van 
maatregelen voor Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Voor het 
realiseren van de EHS en de Ontwikkelopgave Natura 2000 en PAS zijn landbouwgronden 
nodig. Deze gronden worden gebruikt voor het realiseren van nieuwe natuur of om 
maatregelen te nemen voor de naastgelegen natuurgebieden. Deze maatregelen zorgen 
veelal voor vernatting van de gronden en/of hebben betrekking op minder of geen 
bemesting. Hierdoor worden deze gebieden minder of ongeschikt voor de landbouw.

Het voorliggende plan betreft een plan op erfniveau, waarbij schuren worden gesloopt en 
één nieuwe woningbouwkavel wordt ontwikkeld. Dit plan heeft geen negatief effect op 
natuurwaarden. Zie hiertoe ook paragraaf 4.2.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Door de Omgevingsvisie is het eerdere detailkader, zoals o.a. 'Rood voor Rood', 'Rood voor 
Groen' en 'Nieuwe landgoederen' vervallen en is er een nieuw document opgesteld: de 
'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' (KGO). KGO is vastgelegd in de provinciale 
verordening (artikel 2.1.6). De KGO gaat er vanuit dat er ruimte is voor grootschalige 
uitbreidingen en nieuwe functies in het buitengebied, uitsluitend indien hier sociaal 
economische en/of maatschappelijke redenen voor zijn en er is aangetoond dat het verlies 
aan ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd 
door investeringen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.

Het voorliggende plan betreft een plan waarbij 1081 m2 aan landschapsontsierende 
agrarische schuren worden gesloopt. Dit betreft onder andere de locatie aan de 
Schaapskooiweg 9, welke is gelegen in Natura 2000-gebied. Ter compensatie wordt één 
woningbouwkavel gerealiseerd in de lintbebouwing van Oud Ootmarsum en worden de 
betrokken erven landschappelijk ingepast. De ruimtelijke ontwikkeling is 'met gesloten 
beurs'. Dit betekent dat de opbrengst van de te realiseren woningbouwkavel, wordt 
geinvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Het plan behelst geen verlies aan ecologische en 
landschappelijke waarden, maar juist een aanmerkelijke winst. De kwaliteitseisen uit het 
opgestelde inrichtingsplan (zie Bijlage 1 van de regels) zijn daarbij vastgelegd in dit 
bestemmingsplan. Hiermee voldoet het plan aan het KGO-beleid, zoals vastgelegd in 
artikel 2.1.6 van de Omgevingsverordening. 

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

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.
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1. Generieke beleidskeuzes; 

2. Ontwikkelingsperspectieven; 

3. Gebiedskenmerken. 

1. Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van de EU, Rijk of de provincie. Deze 
keuzes kunnen bepalen of ontwikkelingen mogelijk zijn of niet. Het uitvoeringsmodel vraagt 
bij nieuwe ontwikkelingen dus eerst te kijken naar het niveau van generieke beleidskeuzes. 
Hierbij gaat het om de normen van de  SER-ladder, de EHS, externe veiligheid, ligging in 
het grondwaterbeschermingsgebied, waterveiligheid  etc. Geconstateerd wordt dat het 
voorliggende plan aangaande deze generieke beleidskeuzes niet op belemmeringen stuit. 
Het erf aan de Schaapskooiweg 9 ligt wel in Natura 2000-gebied en EHS-gebied. Hier wordt 
echter een grote, agrarische landschapsontsierende schuur gesloopt, en een veel kleinere 
kapschuur terug gebouwd. Daarnaast wordt het erf landschappelijk ingepast. Dit plan heeft 
daarmee geen negatief effect op natuurwaarden (zie hiertoe ook paragraaf 4.2).

2. Ontwikkelingsperspectieven

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 
zijn geschetst  in ontwikkelingsperspectieven voor de groene en stedelijke omgeving. Met 
de ontwikkelingsperspectieven wordt de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de provincie 
vormgegeven. Het projectgebied aan de Laagsestraat ligt in het ontwikkelingsperspectief 
'Stedelijke omgeving, woonwijk' (zie afbeelding 16).

Afbeelding 16:  Uitsnede kaart ontwikkelingsperspectieven omgevingsvisie provincie 
Overijssel, ter hoogte van de projectlocatie aan de Laagsestraat

In de stedelijke omgeving is de uitdaging om de economische centra bereikbaar te houden 
en door herstructurering de kwaliteit van de woonomgevingen en bedrijfslocaties te 
vergroten. In het voorliggende plan wordt aan de Laagsestraat een woning toegevoegd aan 
de bestaande lintbebouwing. Deze voorgenomen ontwikkeling past binnen het geldende 
ontwikkelingsperspectief.

De slooplocatie Raminneweg 3 ligt in het ontwikkelingsperspectief  'Buitengebied, accent 
productie'. Aangezien de voorgenomen ontwikkeling hier geen omliggende agrarische 
bedrijven beperkt, verzet dit ontwikkelingsperspectief zich niet tegen de voorgenomen 
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ontwikkeling.

De slooplocatie aan de Schaapskooiweg 9 ligt in het ontwikkelingsperspectief ‘Ecologische 
hoofdstructuur: uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000’ en 'Ecologische 
Hoofdstructuur'. De sloop van een grote landschapontsierende schuur, en het 
landschappelijk inpassen van dit erf, past binnen dit ontwikkelingsperspectief.

3. Gebiedskenmerken 

In het provinciale beleid zijn voor alle gebieden gebiedskenmerken aangegeven. Het beleid 
voor deze gebiedskenmerken is vastgelegd in artikel 2.1.5 van de provinciale verordening. 
Hierin is bepaald dat inzichtelijk moet worden gemaakt dat voldaan wordt aan dit beleid. 
Wanneer in het beleid normerende uitspraken worden gedaan, voorziet het 
bestemmingsplan (voor zover deze uitspraken zich daarvoor lenen) in een 
bestemmingsplanregeling conform deze normerende uitspraken. Wanneer in het beleid 
richtinggevende uitspraken worden gedaan, voorziet het bestemmingsplan (voor zover deze 
uitspraken zich daarvoor lenen) in een bestemmingsplanregeling conform deze 
richtinggevende uitspraken. 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 het projectgebied 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. Van oudsher bestaat er een sterke samenhang tussen 
het natuur- en watersysteem. Vervolgens heeft de natuurlijke laag plek en betekenis 
gekregen in het menselijke occupatieproces. Lange tijd is de natuurlijke laag sturend 
geweest voor een groot deel van de ruimtelijke ontwikkelingen. Mensen vestigden zich op 
de droge plekken en wegen werden aangelegd bij goed doorwaadbare plekken in de beek. 
Pas de laatste eeuw is deze samenhang door technische mogelijkheden verminderd en 
zijn de kwaliteiten van de natuurlijke laag aangetast. 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 aan de Laagsestraat is 
gelegen in een zandgebied, stuwwallen (zie afbeelding 17).

Afbeelding 17: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart Omgevingsvisie Provincie Overijssel, 
kaartlaag 
  'natuurlijke laag'.
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De stuwwallen bestaan uit aardlagen die tijdens de ijstijd zijn opgestuwd. Door de  vaak 
grote hoogteverschillen zijn ze nu nog goed zichtbaar. De stuwwallen hebben  als regionale 
inzijggebieden een belangrijke functie in het watersysteem. Het zijn  de ingangen van 
regionale en lokale stelsels van grondwaterstromen. Lagen met diverse 
bodemsamenstelling zijn scheef gesteld, waardoor er voedselrijker en armere, 
waterdoorlatende en ondoorlatende lagen direct naast elkaar kunnen liggen. Zo bestaan de 
Twentse stuwwallen voor een groot deel uit tertiaire klei en keileem. Hierdoor zijn ze 
overwegend nat en komen er talrijke brongebieden voor. De ambitie is het eigen karakter 
van de afzonderlijke stuwwallen te behouden en versterken. De inzet is het reliëf daarbij 
beeldbepalend te laten zijn. Door bijvoorbeeld de overgangen naar andere landschappen te 
accentueren en door de zichten erop en er vanaf te versterken. Uitgangspunten vanuit de 
natuurlijke laag zijn:

Normerend

Stuwwallen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op 
instandhouding van de hoofdlijnen van het huidige reliëf.

In het voorliggende plan aan de Laagsestraat wordt het huidige reliëf niet aangetast. Zo blijft 
de es, gelegen aan de westzijde van het plangebied, intact. Het inrichtingsplan is als 
voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan.

Richtinggevend

Als ontwikkelingen plaatsvinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar 
en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en van de overgang tussen 
stuwwal en omgeving.

Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan versterking van de 
potentiële natuurlijke kwaliteiten van de 'natte voet' van de stuwwal (kwelzone, 
brongebied) en deze beter zichtbaar maken.

In het voorliggende plan iaan de Laagsestraat wordt de rommel wordt opgeruimd en de 
(naald)bomen worden verwijderd. Hierdoor ontsaat weer meer zicht op het achterliggende 
landschap, waaronder de es.

De slooplocaties Ramhinneweg 3 en Schaapskooiweg 9 liggen in respectievelijk 
dekzandvlakte-gebied en stuwwallen-gebied. Bij de opgestelde inrichtingsplannen (zie het 
Rood voor Rood-rapport welke is opgenomen in Bijlage 1 van de regels) is rekening 
gehouden met de uitgangspunten die hier gelden.

Laag agrarische cultuurlandschap

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die ten nutte maakt. Vanuit de nederzettingen zijn de omliggende 
gronden ooit ontgonnen, daardoor is er een sterke ruimtelijke en functionele relatie met het 
omringende landschap ontstaan. Afhankelijk van de stand van de techniek en de 
beschikbaarheid van meststoffen is door de eeuwen heen een geschakeerd patroon van 
akkers, weiden, hooiland en bebouwing gegroeid. Dit verschil in tijd geeft mede richting aan 
de ontwikkeling van deze gebieden. Binnen de regionale landschappen is er vaak op korte 
afstand sprake van verschillen: de es, de flank en het beekdal. Het projectgebied aan de 
Laagsestraat ligt in 'bebouwd gebied' (zie afbeelding 18), grenzend aan het 
'essenlandschap'.
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Afbeelding 18: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart Omgevingsvisie Provincie Overijssel, 
kaartlaag 
  'agrarisch cultuurlandschap'.

Het 'essenlandschap' bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager 
gelegen maten- en fliergronden en kenmerkende bebouwing rond de es. Het landschap is 
geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de hogere 
dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. Eeuwenlange bemesting - 
met heideplaggen en stalmest - heeft geleidt tot een karakteristiek reliëf met soms hoge 
stijlranden. De dorpen en erven lagen op de flanken van de es, op overgang naar het lager 
gelegen maten- en flierenlanden. Het landschapsbeeld is afwisselend en contrastrijk, 
volgend aan de organische patronen van het natuurlijke landschap. Typerend zijn de losse 
hoeven rond de es en de esdorpen met hun karakteristieke boerderijen en herkenbaar 
dorpssilhouet met vaak de kerktoren als markant element. Het betreffen grote erven, met 
grove volumes en zware beplantingen. De ambitie is het behouden van de es als ruimtelijke 
eenheid en het versterken van de contrasten tussen de verschillende 
landschapsonderdelen: grote open maat van de essen, het mozaïek van de flank van de es, 
de open beekdalen en vroegere heidevelden. De samenhang hiertussen krijgt opnieuw vorm 
en inhoud door accentuering van de verschillende onderdelen en overgangen. De flank van 
de es biedt eventueel ruimte voor ontwikkelingen, mits de karakteristieke structuur van 
erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt.

Normerend:

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

Op de flanken krijgen de kleinschalige landschapselementen, zoals 
houtwallen, bosjes, zandpaden, karakteristieke erven en beeldbepalende open 
ruimte daartussen, een beschermende bestemmingsregeling, gericht op 
instandhouding van dit kleinschalige patroon.

In het voorliggende plan aan de Laagsestraat wordt het huidige reliëf niet aangetast. Zo blijft 
de es, gelegen aan de westzijde van het plangebied, intact. Door het toepassen van 
passende, inheemse beplanting in dit gebied wordt het verschil in vegetatie dat hier van 
nature zou ontstaan versneld gerealiseerd. Dit zorgt voor behoud van de leesbaarheid van 
het landschap en het verschil in hoog en laag. De inrichtingseisen uit het inrichtingsplan 
zijn als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan.
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Richtinggevend:

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

De voorgenomen ontwikkeling aan de Laagsestraat vindt plaats binnen de contouren van de 
aanwezige lintbebouwing.

De slooplocaties Ramhinneweg 3 en Schaapskooiweg 9 liggen in respectievelijk 'oude 
hoevenlandschap' en 'jonge heide- en broekontginningslandschap' . Bij de opgestelde 
inrichtingsplannen (zie het Rood voor Rood-rapport welke is opgenomen in Bijlage 1 van de 
regels) is rekening gehouden met de uitgangspunten die hier gelden.

Stedelijke laag

In de stedelijke laag is de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke 
functies aan het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen een 
belangrijk ordenend principe. Efficiëntie en nabijheid zijn belangrijke 
vestigingsoverwegingen. Daarbij wordt kwaliteit, eigenheid en onderscheidend vermogen 
van de regio steeds belangrijker. 

Het projectgebied aan de Laagsestraat is aangewezen als naoorlogse woonwijken. Hier 
voegt bebouwing zich in de aard, maat en het karakter van het grotere geheel (patroon van 
o.a. wooneenheden en parken), maar is als onderdeel daarvan wel herkenbaar. De 
groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp.

(Voormalige) agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binding met het 
landschap. Vanuit het erf werden de omliggende gronden in cultuur gebracht en vervolgens 
eeuwenlang bewerkt. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft. De opbouw, 
erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor 
het betreffende landschapstype, alsof in het erf de genen van het landsschap besloten 
liggen. Bij de transformatie van erven in het landelijk gebied vervalt vaak de 
vanzelfsprekende samenhang tussen erf en landschap. De ambitie is de erven levend te 
houden, verbonden met het landschap. Uitgangspunten vanuit de stedelijke laag met 
betrekking tot de erven aan de Ramhinneweg 3 en de Schaapskooiweg 9:

Bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit;

Behoud en versterking kenmerkende erfstructuur en volumematen;

Behouden robuuste ensemble; 

Koppelen erf aan landschap.

Met de uitgangspunten is waar mogelijk rekening gehouden in het Rood voor Rood-rapport 
welke is opgenomen in Bijlage 1 van de regels. Zo wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd 
(landschappelijk inpassing en sloop landschapsontsierende schuren), wordt de nieuwe 
bebouwing aan de Laagsestraat ingepast in de bestaande lintbebouwing  en worden de 
betrokken erven gekoppeld aan het landschap. 

Lust- en leisurelaag

De lust- en leisurelaag is het domein van de belevenis, betekenis en identiteit. De lust- en 
leisurelaag voegt eigen kenmerken toe, zoals landgoederen, recreatieparken, en 
recreatieve routes, maar benut vooral de kwaliteiten van de andere drie lagen. Het stelt 
kwaliteiten zoals de natuur, de productielandschappen en de steden in een ander daglicht 
en maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. Het belevingsaspect en identiteit worden 
steeds belangrijker pijlers van ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De Lust- en leisurelaag heeft 
geen directe invloed op het voorgenomen plan, behalve dat de locaties aan de Laagsestraat 
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en de Schaapskooiweg 9 in dokertegebied liggen. In deze gebieden moet spaarzaam met 
verlichting worden omgegaan. In de voorliggende plannen is geen aanmerkelijke toename 
van verlichting voorzien.

Conclusie gebiedskenmerken

In  het Rood voor Rood-rapport (zie Bijlage 1 van de regels) is rekening gehouden met de 
uitgangspunten die voortkomen uit de geldende gebiedskenmerken. De inrichting van de 
betrokken plangebieden draagt bij aan het herstellen van karakteristieken en de schaal van 
het landschap. 

Conclusie provinciaal beleid

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

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Dinkelland

De Structuurvisie gemeente Dinkelland (gewijzigd vastgesteld op 10 september 2013) bevat  
een  integrale  ruimtelijke  en functionele toekomstvisie voor de gemeente Dinkelland voor 
de periode tot 2020. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied staat Dinkelland 
o.a. voor een duurzame ontwikkeling van haar grondgebied met respect voor het natuurlijke 
en culturele erfgoed. De komende jaren moet er concreet gewerkt worden aan de 
handhaving en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Er zullen 
nieuwe vormen van landschapsbeheer worden ontwikkeld als alternatief voor het 
teruglopende beheer door agrarische ondernemers. Vestiging in het buitengebied betekent 
medeverantwoordelijkheid dragen voor een goed beheer van het buitengebied.

Het voorliggende plan sluit aan op de genoemde doelstellingen. De toekomstige eigenaren 
van de gronden moeten medeverantwoordelijkheid dragen voor een goed beheer. In de 
regels van dit bestemmingsplan is dan ook een voorwaardelijke verplichting op genomen 
waarin is bepaald dat de te realiseren landschappelijke inrichting in stand gehouden moet 
worden.

De projectlocatie aan de Laagsestraat ligt daarbij in een gebied welke in de structuurvisie 
is aangewezen als 'Deelgebied 1 Midden'. Het accent ligt hier o.a. op natuur en landschap 
in verband met de ligging van de Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000-gebieden, de 
stuwwallen en de natuurlijke bronnen. Daarnaast ligt het accent ook op het herstel van de 
beekdalenstructuur. Het voorliggende plan past binnen de doelstellingen voor dit 
deelgebied. 

In de structuurvisie is de mogelijkheid van functieverandering in het buitengebied (zoals 
opgenomen in bijvoorbeeld de 'Rood voor Rood-regeling') opgenomen. 

Het voorliggende plan past daarmee binnen de kaders zoals zijn weergegeven in de 
Structuurvisie Dinkelland.
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3.3.2  Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs

De gemeente Tubbergen heeft 'Rood voor Rood-beleid' opgesteld. Dit (aangepaste) beleid is 
vastgesteld op 15 december 2014. Het voorliggende plan (zie Bijlage 1 van de regels) is 
opgesteld op basis van dit 'Rood voor Rood-beleid' van de gemeente Tubbergen. Het 
hoofddoel van de beleidsnotitie is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 
landelijk gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats door de sloop van 
landschapsontsierende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en door overige 
verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Om de realisatie mogelijk te maken mogen op 
planologisch verantwoorde locaties één of meerdere woningen worden gebouwd. 
Uitgangspunt is dat uit de opbrengsten van de bouwkavel(s), de sloopkosten en andere 
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit worden bekostigd. De initiatiefnemer mag 30% van 
de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen bebouwing behouden. Uitgangspunt 
is daarbij dat minimaal 1000 m2 aan landschapsontsierende voormalige agrarische schuren 
wordt gesloopt. Wanneer er een veelvoud wordt gesloopt, en het voor het afdekken van de 
sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde noodzakelijk is, kan er een 
tweede bouwkavel worden verkregen. Het specifieke 'Rood voor Rood-beleid' bevat daarbij 
nog veel andere voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld in principe worden teruggebouwd op 
dezelfde locatie.

Het voorgenomen plan voldoet aan het 'Rood voor Rood-beleid'. Er wordt op twee locaties 
1081 m2 aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt, waarvoor ter compensatie een 
woningbouwkavel wordt gerealiseerd. Alle landschapsontsierende bebouwing wordt 
gesloopt, inclusief sleufsilo's, erfverharding etc. Eén schuur, aan de Ramhinneweg 3, blijft 
behouden en wordt esthetisch verbeterd. 

De nieuwe woningbouwkavel worden gerealiseerd, op een planologisch verantwoorde 
locatie, binnen de lintbebouwing van Oud Ootmarsum in de gemeente Dinkelland. Het 
realiseren van een compensatiekavel op het erf aan de Ramhinneweg 3 is niet gewenst, 
aangezien deze locatie in 'Landbouwontwikkelingsgebied' ligt. Binnen dit gebied is ruimte 
voor de ontwikkeling van intensieve veehouderijen. Door het toeveogen van extra 
burgerwoningen kunnen hier tegenstrijdige belangen ontstaan tussen een goed woon- en 
leefklimaat enerzijds en de belangen van agrarische bedrijven anderzijds. Het realiseren van 
een comensatiekavel aan de Schaapskooiweg 9 is ook niet gewenst. Dit erf ligt in Natura 
2000-gebied (Springendal / Dal van de Mosbeek). Hier is het overheidsbeleid gericht op de 
ontwikkeling en bescherming van natuur.

Er wordt op alle drie de betrokken locaties voorzien in een goede landschappelijke 
inpassing. Tot slot vindt de gehele ontwikkeling plaats met 'gesloten beurs'. Zie hiertoe de 
financiële onderbouwing zoals opgenomen in het Rood voor Rood-rapport (zie Bijlage 1 van 
de regels).

Het voorgenomen plan past daarmee binnen het 'Rood voor Rood-beleid' van de gemeente 
Tubbergen. De gemeente Dinkelland heeft daarnaast ingestemd met het realiseren van de 
compensatiekavel op haar grondgebied. Ook past het plan binnen het geldende 'Rood voor 
Rood-beleid' van de gemeente Dinkelland (waar de compensatiekavel wordt gerealiseerd). 
Het 'Rood voor Rood-beleid' van de gemeente Dinkelland komt, betreffende de relevante 
onderdelen, overeen met het beleid in Tubbergen.
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3.3.3  Landschapsontwikkelingsplan Dinkelland

Het Landschapsontwikkelingsplan Dinkelland (LOP) is vastgesteld op 2 september 2008. In 
het LOP is weergegeven dat het projectgebied aan de Laagsestraat in het essenlandschap 
ligt. Het landschappelijk streefbeeld hier is een agrarisch cultuurlandschap dat gekenmerkt 
wordt door een rijke, kleinschalige verweving van groenstructuren en paden. Op de 
overgang van de open essen en kampen op de hogere delen naar de lagere delen, ligt een 
compositie van landschapelementen (zoals houtwallen, singels en geriefhoutbosjes) en 
verspreide erven in Twentse stijl. Hier worden kleinschalige ontwikkelingen van wonen, 
recreatie en groen gestimuleerd. Het voorligggende plan sluit hier op aan.

3.3.4  Casco-benadering in Noordoost-Twente

Alterra heeft voor de gemeenten in Noordoost-Twente een generieke methode beschreven 
om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: behoud en ontwikkeling 
van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de 
casco-benadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' 
en de uitvoering aan de kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie 
Overijssel. De casco-benadering leidt tot een landschap waarin de afzonderlijke 
landschapstypen beter van elkaar te onderscheiden zijn. Hierdoor wordt de variatie van 
landschappen in Noordoost-Twente beter beleefbaar en geeft ook richting aan toekomstige 
initiatieven.

In de praktijk werkt de casco-benadering met het principe dat landschapselementen die tot 
het casco behoren niet verplaatst mogen worden. De landschapselementen buiten het 
casco mogen wel worden verplaatst, mits voldaan is aan de spelregels voor compensatie. 

Aan de Laagsestraat bevinden zich geen landschapselementen die onderdeel uitmaken van 
het casco en die worden aangetast. Enkele landschapselementen op en rond het erf aan 
de Schaapskooiweg 9 (één van de twee slooplocaties) in Hezingen maken wel onderdeel 
uit van het casco. Het casco wordt hier echter niet aangetast. Landschappelijk vindt met 
het plan juist een verbetering plaats.

Het voorgenomen plan past daarmee de casco-benadering.

3.3.5  Algemeen beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood

In dit bestemmingsplan is een juridische regeling opgenomen over de wijze waarop gronden 
mogen worden gebruikt en in welke mate ze mogen worden bebouwd. De beoordeling van 
de stedenbouwkundige en architectonische vormgeving van bouwwerken vindt plaats aan 
de hand van het algemene 'Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood'. Hiermee wordt geborgd 
dat de bebouwing qua beeldkwaliteit voldoet aan redelijke eisen van Welstand.

3.3.6  Conclusie gemeentelijk beleid

Het voorliggende ruimtelijke plan past binnen het gemeentelijke beleid.
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Hoofdstuk 4  
W aardentoets

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de waardentoets beschreven. Hieronder vallen natuur, archeologie, 
cultuurhistorie  en water. Er wordt beschreven wat er is onderzocht en welke resultaten 
hieruit zijn gekomen. Vervolgens wordt hier een conclusie uit getrokken met betrekking tot 
de gewenste ontwikkeling. 

4.2  Natuurwaarden

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 
soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de 
Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bij soortenbescherming 
heeft men te maken met de flora- en faunawet. 

Soortenbescherming

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten. De Flora- en faunawet 
gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe, bepaalde handelingen waaronder ruimtelijke ingrepen 
waarbij  beschermde  soorten  in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder 
voorwaarden mogelijk. Centraal hierbij staat de  zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen 
voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en 
hun leefomgeving. Door middel van een quickscan flora en fauna  (door EcoTierra) is er 
getoetst of er bij het voorgenomen plan sprake is van negatieve effecten op de aanwezige 
natuurwaarden. De quickscan is bijgevoegd (. van de toelichting). Op basis van de 
quickscan is beoordeeld of er voor de voorgenomen ingreep in het projectgebied 
procedurele gevolgen zijn betreffende de Flora- en faunawet en overige relevante wetgeving.

Flora

Er zijn geen beschermde wilde soorten aangetroffen. Wel is het raadzaam om de invasieve 
exoot de Japanse duizendknoop op de locatie Hezingen spoedig en grondig te laten 
verwijderen.

Vogels

In de groenstructuren van de locaties Oud Ootmarsum en Geesteren en in de te amoveren 
opstal van  het  projectgebied  in  Geesteren  kunnen  algemeen  voorkomende vogels 
broeden.

De rooi-  en sloopwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen plaats te 
vinden.

Bij voorkeur vindt de bouw van de woning ook buiten het broedseizoen plaats.
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In de groenstructuren en in de te amoveren schuur op de locatie in Hezingen kunnen 
algemeen voorkomende vogels broeden.

De rooi- en sloopwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen plaats te 
vinden.

De te amoveren schuur betreft een niet significante roestplaats voor een kerkuil.

Er worden door de Kerkuilen Werkgroep Twente ruim voor de sloop twee 
speciale nestkasten opgehangen. Dit ook met het oog op de mogelijke verdere 
instorting van de schuur.

Na de realisatie van de kapschuur wordt ook hier een speciale nestkast 
opgehangen en  muizenvoorzieningen, zoals takkenrillen, toegepast.

Vleermuizen

Er zijn geen geschikte verblijf- en/of voortplantingsplaatsen voor gebouwbewonende en 
boombewonende soorten aanwezig binnen de plangebieden. Tevens betreffen deze 
plangebieden geen  essentieel foerageergebied en zullen er door de ingrepen  geen 
essentiële vliegroutes verloren gaan.

Amfibieën, reptielen en vissen

Er zijn geen vaste verblijf-  en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren van streng en strikt 
beschermde overige soorten waargenomen. Wel kunnen algemeen voorkomende soorten 
voorkomen.

Ongewervelden/ overige soorten

Er zijn geen vaste verblijf-  en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren van streng en strikt 
beschermde overige soorten waargenomen. Wel komen algemeen voorkomende soorten 
voor.

Conclusie

Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de huidige situatie  geen  
procedurele gevolgen zijn ten gevolge van de voorgenomen ingrepen. 

Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora-  en faunawet dient 
bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden 
genomen voor in het wild levende dieren en hun leefomgeving;

Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk;

Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet noodzakelijk. Niet 
significante roestplekken kerkuilen zijn niet ontheffingsplichtig;

Voor algemeen voorkomende soorten (Tabel 1) geldt een algemene vrijstelling 
als het ruimtelijke ingrepen betreft. 

Gebiedsbescherming 

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

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 
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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. 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.

Voor de locaties in Oud Ootmarsum en Geesteren geldt dat de voorgenomen ingrepen 
geen negatief effect hebben op beschermde (natuur)gebieden. Voor de locatie in Hezingen 
geldt dat het Natura 2000-gebied rondom het plangebied naar verwachting geen negatief 
effect ondervinden van de ingreep binnen dit plangebied. Het bosje (EHS) waar ingrepen 
plaatsvinden heeft weinig natuurwaarden. Er is geen significante aantasting wat betreft 
natuurwaarde of oppervlak te verwachten.

Slotconclusie

Het voorgenomen plan is niet strijdig met de Flora- en Faunawet, EHS en Natura- 
2000-wetgeving.

4.3  Archeologische waarden

Aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden moeten zoveel mogelijk 
worden behouden. Op basis van het verdrag van Malta en de wet op de archeologische 
monumentenzorg is het uitgangspunt gesteld om archeologische erfgoed zoveel mogelijk 
terplekke te bewaren en maatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. De verstoorder 
van de bodem is verantwoordelijk voor het behoud van de archeologische resten. Daar waar 
behoud ter plekke niet mogelijk is, betaalt de verstoorder het archeologisch onderzoek en 
de mogelijke opgravingen. Voor ruimtelijke plannen die archeologische waarden bedreigen, 
moeten betrokken partijen in beeld brengen welke archeologische waarden in het geding 
zijn. Betreffende archeologie heeft de gemeente Dinkelland een archeologische 
verwachtings- en advieskaart opgesteld. 

Op de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Dinkelland is 
aangegeven dat het projectgebied aan de Laagsestraat in een gebied ligt welke is 
aangemerkt als 'stuwwalhellingen met vochtige zandige of kleiige bodems' (zie afbeelding 
19). 

Afbeelding 19: Uitsnede archeologische verwachtings- en advieskaart, gemeente 
Dinkelland
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Voor de gebieden die zijn aangemerkt als 'stuwwalhellingen met vochtige zandige of kleiige 
bodems' Hierbij geldt een vrijstelling voor archeologisch onderzoek bij plangebieden die 
kleiner zijn dan 5000 m2. Gezien de beperkte oppervlakte van de projectlocatie aan de 
Laagsestraat en aangezien de oppervlakte van de werkzaamheden waarbij de grond wordt 
geroerd nog veel kleiner zijn, is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Op de twee betrokken slooplocaties worden alleen schuren gesloopt. Hierbij wordt geen 
nieuwee grond diep geroerd. Nader archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

4.4  Cultuurhistorische waarden

Het rijk streeft naar een modernisering van de monumentenzorg. De modernisering 
monumentenzorg is gebaseerd op 3 pijlers:

1. Cultuurhistorische belangen meewegen in ruimtelijke ordening.

2. Krachtiger en eenvoudiger regelgeving.

3. Bevorderen van herbestemmingen.

Historische gebouwen, complexen, terreinen en landschappen kunnen hun functie en 
daarmee hun gebruik verliezen. Dit kan leiden tot verval, waardoor belangrijke 
cultuurhistorische waarden verloren gegaan. Het toekennen van een andere bestemming 
kan bijdragen aan het behoud. 

De te slopen bebouwing vertegenwoordigt geen cultuurhistorische waarde. Het plan heeft 
ook geen negatieve invloed op cultuurhistorische waarden in de directe omgeving van de 
betrokken erven.

4.5  Hydrologie en watertoets

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 
waterhuishoudkundigedoelstellingen 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. Aan alle oppervlaktewateren in 
een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. 
Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan 
(inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

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

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

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

Watersysteem

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

Afvalwaterketen

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

Wateraspecten projectgebied Laagsestraat

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 gescheiden behandeld. 

Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een 
ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 cm ten opzichte van de gemiddelde 
hoogste rondwaterstand (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 op 21 augustus 2015 geïnformeerd 
over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de 
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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 
Bijlage 2 van de toelichting.
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Hoofdstuk 5  Milieutoets

5.1  Inleiding

Nieuwe initiatieven hebben te maken met milieuaspecten. Een aantal van deze 
milieuaspecten zijn ruimtelijk relevant. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan 
op: 

bodem; 

geluid;

geur; 

luchtkwaliteit; 

externe veiligheid; 

bedrijven en milieuzonering; 

vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

5.2  Bodem

Sinds 1 januari 2008 is in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) vastgelegd hoe we in Nederland 
omgaan    met het hergebruik van schone en licht verontreinigde grond en de bescherming 
van de bodem. Bij    vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de 
aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van de gewenste ontwikkeling.

Op de locatie heeft een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van dit 
onderzoek zijn opgenomen in Bijlage 3. Conclusie van het onderzoek is dat er betreffende 
de bodem geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen nieuwbouw op deze locatie. Er is 
alleen een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond in het grondwater. Gezien 
de geringe verhogingen is nader onderzoek niet noodzakelijk.
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5.3  Geluid

Het aspect geluid speelt een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Ook is geluid van 
invloed op het welbevinden van mensen. Hierdoor komt het aspect geluid in veel 
verschillende wetten (met elk hun eigen reikwijdte) voor. Per 1 januari 2007 is de gewijzigde 
Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. Hierin staat dat inzichtelijk moet worden 
gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is 
voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen zoals onderwijsgebouwen, 
ziekenhuizen en verpleeghuizen. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie 
geluidsbronnen waarmee bij nieuwe ruimtelijke plannen rekening gehouden dient te worden: 
wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai. Artikel 76 Wgh verplicht er toe om bij 
ruimtelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op gronden binnen een geluidzone 
terzake van de geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige 
bestemmingen de grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen.  Er geldt een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarnaast heeft de gemeente Dinkelland een nota 
geluidsbeleid vastgesteld ('Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Dinkelland'). Het doel 
van dit beleid is het behouden van de goede kwaliteiten en het benutten van kansen om 
voor de verschillende gebieden in de gemeente de geluidskwaliteit te verbeteren. Zo heeft 
de gemeente per gebied ambities uitgesproken. Het projectgebied aan de Laagsestraat ligt 
in gebiedstype 'buitengebied'. In 'buitengebied' geldt dat de gemeente streeft naar een 
geluidsniveau van maximaal 48 dB door verkeerslawaai ('redelijk rustig'). 

Het voorliggende plan betreft de realisatie van één woning. Hierdoor zal het geluidsniveau 
niet toenemen. Daarnaast geldt dat de voorgevel van de nieuwe woning op circa 15 meter 
van de weg wordt gerealiseerd. Dit is een vergelijkbare afstand met de bestaande woningen 
aan deze weg.  De weg wordt niet intensief gebruikt door verkeer en de maximumsnelheid 
bedraagt hier 50 km/uur. Hiermee is het aannemelijk dat aan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB kan worden voldaan. Nader onderzoek in het kader van dit bestemmingsplan is niet 
noodzakelijk.

5.4  Geur

De aanwezigheid van dierenverblijven kan geurhinder veroorzaken. In de Wet geurhinder en 
veehouderij (Wgv) zijn daarom regels opgenomen om geurhinder tegen te gaan. Daarbij 
wordt ervan uitgegaan dat bepaalde functies geurgevoelig zijn. 

In de Wet geurhinder en veehouderij worden compensatiewoningen in het kader van Rood 
voor Rood gelijk gesteld aan bedrijfswoningen. Dit betekent dat rekening gehouden moet 
worden met een minimale (vaste) afstandsnorm van 50 meter. In het voorliggende plan 
wordt voldaan aan deze aan te houden (vaste) afstand van 50 meter. Het dichtsbij gelegen 
agrarische bedrijf, een grondgebonden bedrijf, ligt op circa 200 meter van de nieuw te 
bouwen woning. Deze afstand is ruim voldoende.

De ontwikkeling is in overeenstemming met het gestelde in de Wet geurhinder en 
veehouderij. 
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5.5  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). In titel 5.2 van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) geregeld. In dit programma staat onder    andere beschreven wanneer en hoe 
overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen moet worden aangepakt. 

In het programma wordt rekening gehouden met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
Ontwikkelingen die  binnen het programma passen, hoeven niet meer te worden getoetst 
aan de luchtkwaliteitsnormen.    Voor projecten die niet in betekende mate bijdragen aan 
luchtverontreiniging, hoeft geen onderzoek te  worden gedaan naar de luchtkwaliteit. In de 
Regeling NIBM is een lijst met categorieën opgenomen (de projectlocatie valt onder: 
inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) die niet in betekende mate  bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling geldt dat een 
woningbouwlocatie niet in betekende mate bijdraagt wanneer deze niet meer dan 1.500 
woningen omvat. 

De voorgenomen ontwikkeling is betreft de realisatie van één nieuwe woning. Dit is een 
dermate kleinschalige ontwikkeling (<1.500 woningen), dat deze niet in betekende mate 
bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Een nader onderzoek is derhalve niet van toepassing 
op de ontwikkeling.

5.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
door onder andere productie, opslag, verlading en gebruik en het transport van gevaarlijke 
stoffen. Vanaf 1 januari  2010 zijn er strikte risicogrenzen die in milieuvergunningen en 
bestemmingsplannen moeten worden  vastgelegd. 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. Er wordt gewerkt met een 
plaatsgebonden risicocontour (PR) en een groepsgebonden risico (GR): 

In het Bevi heeft iedere risicovolle inrichting een veiligheidszone gekregen. Dit 
heet de plaatsgebonden risicocontour (PR-contour). Binnen deze contour 
mogen nieuwe kwetsbare objecten (zoals woningen, scholen, ziekenhuizen, 
grootschalige kantoren) of beperkt kwetsbare objecten (zoals verspreid 
liggende woningen, bedrijfswoningen, kleinere kantoren) niet of niet zonder 
meer worden opgericht. Het Bevi gaat uit van een PR-contour 10-6/jr.

Naast het plaatsgebonden risico kent het Bevi ook het groepsgebonden risico 
(GR). Het groepsgebonden risico geeft aan wat de kans is op een ongeval met 
ten minste 10, 100 of 1000 dodelijke slachtoffers in de omgeving van de 
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beschouwde bron. Het aantal personen dat in de omgeving van de bron verblijft 
bepaalt daardoor mede de hoogte van het groepsrisico. Voor het GR geldt 
geen harde juridische norm, maar is een zogenaamde oriënterende waarde. 

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.

Om uitspraken te kunnen doen over de extrene veiligheid is de Risicokaart geraadpleegd 
(zie afbeelding 20 voor een uitsnede van de risicokaart). Ter plaatse van de locatie of in de 
omgeving ervan zijn geen risicovolle inrichtingen, infrastructuur of buisleidingen aanwezig. 
Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

Afbeelding 20: Uitsnede risicokaart Overijssel

5.7  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 
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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. Aan de hand van de 
richtafstanden is onderzoek verricht naar de  feitelijke situatie in en rondom het betreffende 
projectgebied. Het gaat  hierbij dus enerzijds om de vraag of  de voorgenomen ontwikkeling 
leidt tot een situatie die, vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede 
ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake als het  woon- en leefklimaat bij de nieuwe 
woning in ernstige mate wordt aangetast. Anderszijds gaat het om de vraag of  de nieuwe 
woningen geen beperkende invloed op de bedrijfsvoering van bestaande inrichtingen gaan 
hebben.

In het voorliggende plan, ligt één grondgebonden agrarisch bedrijf in de directe omgeving 
van de nieuw te bouwen woning. Dit bedrijf ligt op  dichtsbijzijnde agrarische bedrijf ligt op 
circa 200 meter van de projectlocatie. Zoals in paragraaf 5.4 is aangegeven, is deze 
afstand ruim voldoende. Het betreffende bedrijf wordt dan ook niet in zijn ontwikkeling 
belemmerd.

Op circa 50 meter van de nieuw te bouwen woning, is aan de overkant van de weg, een niet 
agrarisch bedrijf gesitueerd, met de bestemming 'Bedrijf'. Binnen dit vlak zijn bedrijven uit 
de milieucategoriën 1 en 2 toegestaan. Dit betekent dat een richtafstand van 30 meter 
aangehouden moet worden. Hier wordt ruim aan voldaan. Daarnaast zijn liggen er andere 
woningen dichter bij dit bedrijf, dan de nieuw te bouwen woning. Hiermee is de nieuw te 
bouwen woning dan ook niet beperkend voor de bedrijfsvoering van dit bedrijf.

Tot slot ligt op circa 50 meter van de nieuw te bouwen woning, aan de overkant van de weg, 
een bedrijf met de bestemming 'Horeca'. Binnen dit vlak zijn horeca-bedrijven uit de 
milieucategoriën 1 en 2 toegestaan. Dit betekent dat een richtafstand van 30 meter 
aangehouden moet worden. Hier wordt ruim aan voldaan. Daarnaast zijn liggen er andere 
woningen dichter bij dit bedrijf, dan de nieuw te bouwen woning. Hiermee is de nieuw te 
bouwen woning dan ook niet beperkend voor de bedrijfsvoering van dit bedrijf.

Eindconclusie is dat het voorliggende plan voldoet aan de richtafstanden zoals opgenomen 
in de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering'. Hierdoor is een goed woonklimaat mogelijk 
en is het plan niet beperkend voor omliggende bedrijven.

5.8  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 1 april  2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in  werking getreden.  Een 
belangrijke  wijziging  betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel  D 
(betreft de m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Concreet 
betekent dit dat het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen  of 
activiteiten geen aanzienlijke  milieugevolgen kunnen hebben ook wel genoemd de 
'vergewisplicht'. Het komt er op neer dat voor elk  besluit of  plan dat betrekking heeft op 
activiteiten die voorkomen op de D-lijst, deze geeft aan of er voor  acitiviteiten en projecten 
beoordeeld moet worden of er een MER gemaakt moet worden. Voor projecten  of 
activiteiten die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of 
belangrijke  nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de 
term vormvrije  m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot 
twee conclusies leiden:

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r. 
beoordeling noodzakelijk;

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 
m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.

De  toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de 
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hand van de  selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In 
deze bijlage staan drie hoofdcriteria centraal:

de kenmerken van het project;

de plaats van het project;

de kenmerken van de potentiële effecten.

De ontwikkeling betreft, naast de sloop van landschapsontsierende bebouwing en het 
landschappelijk inpassen van drie erven, de realisatie van één nieuwe burgerwoning. Deze 
ontwikkeling is niet opgenomen in de D-lijst van het Besluit m.e.r. Deze activiteit wordt niet 
aangemerkt als M.E.R. beoordelingsplichtig. De locatie is niet gelegen in een kwetsbaar of 
gevoelig  gebied. Dit kan worden gesteld door middel van het uitgevoerde flora en fauna 
onderzoek, de waterparagraaf en de milieuonderzoeken. 

Op basis van de beschikbare informatie kan de conclusie worden getrokken dat de 
voorgenomen  ontwikkeling geen nadelige milieueffecten met zich meebrengt. Het  
projectgebied ligt niet in een kwetsbaar of gevoelig gebied of in de directe omgeving 
daarvan. De onderzoeksresultaten van  de  uitgevoerde onderzoeken zijn daarbij positief. 
De ontwikkeling is daarom niet M.E.R. beoordelingsplichtig.
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Hoofdstuk 6  Juridische 
aspecten en 
planverantwoording

6.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de juridische regeling (de regels en de verbeelding) 
van dit bestemmingsplan is vormgegeven. 

In paragraaf 1.3 van deze toelichting is reeds aangegeven dat de realisatie van een nieuwe 
burgerwoning (op basis van de 'Rood voor Rood-regeling') aan de Laagsestraat niet past 
binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is voor de locatie een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld. Wanneer dit bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen, 
zal het als zelfstandig plan vigeren.

Er zijn vier typen rergels opgenomen: inleidende  regels, bestemmingsregels, algemene 
regels en een  slotregel. Deze regels sluiten waar mogelijk en relevant aan op het 
bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' van de gemeente Dinkelland. De regels zijn 
opgesteld conform de SVBP2012-standaarden en er is aangesloten op de meest recente 
wetgeving.

6.2  Inleidende regels

In artikel 1 Begrippen is omschreven wat met de gebruikte begrippen wordt bedoeld. Het 
gaat om begrippen die van het 'normale' spraakgebruik afwijken of een specifieke juridische 
betekenis hebben. Bij toetsing aan het bestemmingsplan zal moeten worden uitgegaan van 
de in dit artikel aan de betreffende begrippen toehgekende betekenis.

In artikel 2 Wijze van meten is aangegeven hoe de maten die bij het bouwen in acht 
moeten worden genomen, gemeten dienen te worden. 

6.3  Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen geeft aan dat binnen het bestemmingsvlak vier woningen zijn toegestaan 
van maximaal 750 m3. Binnen deze bestemming zijn erf en tuin tevens toegestaan. 
Bijgebouwen zijn mogelijk tot de oppervlaktematen zoals deze in de regels zijn genoemd. 
Ook in dit artikel zijn een aantal specifieke afwijkingsmogelijkheden opgenomen.
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6.4  Algemene regels

Artikel 4 t/m 8 bevatten de algemene regels. Dit zijn regels die niet specifiek aan een 
bestemming zijn gekoppeld, maar die altijd voor elke locatie gelden. In artikel 5 
Anti-dubbeltelregel wordt bijvoorbeeld beoogd om te voorkomen dat er meer wordt 
gebouwd dan is toegestaan, bijvoorbeeld bij een toekomstige afsplitsing van het 
bestemmings- of bouwvlak.

Artikel 6 bevat de Algemene bouwregels en artikel 7 de Algemene gebruiksregels.

In artikel 8 Algemene afwijkingsregels worden een aantal mogelijkheden geboden om 
af te wijken van de bouwregels binnen diverse bestemmingen.

6.5  Overgangs- en slotregels

Het overgangsrecht ten aanzien van bouwen en gebruik is opgenomen in artikel 9 
Overgangsrecht. Uitbreiding van de bebouwing die onder het overgangsrecht valt is slechts 
mogelijk met afwijking van het bevoegd gezag.

Het laatse artikel is artikel 10 Slotregel. Dit artikel geeft aan onder welke naam dit plan 
kan worden aangehaald.

   vastgesteld      43



Hoofdstuk 7  
Uitvoerbaarheid

7.1  Inleiding

In artikel art. 3.1.6 lid 1, Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat onderzocht moet 
worden of een bestemmingsplan uitvoerbaar is en beschreven moet worden hoe burgers en 
maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn 
betrokken. 

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.2.1  Overleg

Het Rijk

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

Provincie Overijssel

Onderhavig plan (Rood voor Rood-projecten) staat op de vooroverleglijst ruimtelijke plannen 
van de provincie Overijssel d.d. april 2015. Dit houdt in dat er geen vooroverleg met de 
provincie noodzakelijk is.

Waterschap Vechtstromen

Het voorliggende plan is afgestemd met het waterschap. De resultaten van deze 
afstemming zijn weergegeven in paragraaf 4.5.

7.2.2  Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of 
inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Gezien de relatief 
beperkte planologische betekenis wordt het bestemmingsplan direct als ontwerp ter inzage 
gelegd.
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7.2.3  Zienswijzen

Het  ontwerpbestemmingsplan  heeft  voor  de  duur  van  zes  weken, van 30 oktober 2015 
tot en met 10 december 2015, voor zienswijzen ter inzage gelegen. Binnen deze termijn 
zijn geen zienswijzen ingediend.

7.3  Economische uitvoerbaarheid

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

De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald 
middels de gemeentelijke legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van 
de initiatiefnemer. Hiertoe is een anterieure overeenkomst afgesloten tussen initiatiefnemer 
en de gemeente. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van 
artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Quickscan flora 
en fauna
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SAMENVATTING 

 
In opdracht van de heer Wiggers heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau aan de Laagsestraat 
te Oud Ootmarsum, aan de Ramhinneweg 3 te Geesteren en aan de Schaapskooiweg 9  
te Hezingen een quickscan flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet en 
overige (natuur)wetgeving. 
 
Het plangebied in Oud Ootmarsum is gelegen binnen de bebouwde kom van Oud Ootmarsum 
en betreft een onbebouwd groen perceel naast huisnummer 35. Dit plangebied is niet gelegen 
in de EHS/ het NNN, maar wel nabij (circa 700 meter) een Natura2000-gebied. 
Het tweede plangebied is gelegen ten noorden van de bebouwde kern van Geesteren en 
betreft een oude varkensschuur op het erf. Het plangebied is niet gelegen in de EHS/ het NNN 
of nabij (binnen een straal van 3.000 meter) een Natura2000-gebied. 
Het plangebied te Hezingen is gelegen ten oosten van de kern van Hezingen en betreft een 
grotendeels ingestorte schuur en de directe omgeving. Het plangebied is omsloten door het 
Natura2000-gebied ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’. Tevens is het plangebied deels 
gelegen in de EHS (het NNN) en in een zogenaamd ‘Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave 
Natura2000’. 
 
De aanleiding voor het uitvoeren van onderhavige quickscan is de gewenste realisatie van een 
woning met bijgebouw op het perceel aan de Laagsestraat te Oud Ootmarsum. Het project 
vindt plaats in het kader van de Rood-voor-Rood-regeling.  In dit kader zal op de tweede locatie 
een oude varkensstal deels worden geamoveerd en deels worden verbouwd. Op de derde 
locatie wordt eveneens een opstal geamoveerd om te voldoen aan de benodigde sloopmeters. 
Hier wordt ook een kapschuur teruggebouwd. 
De plangebieden zullen landschappelijk worden ingepast. 
 
Deze ingrepen vallen binnen de Flora- en faunawet onder het belang j: de uitvoering van 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
 
Onderhavige quickscan is gebaseerd op een bronnenonderzoek en een veldbezoek. Dit 
veldbezoek heeft op 14 augustus 2015 plaatsgevonden. 
 
De onderstaande conclusies gelden voor alle locaties. Voor verdere uitleg bij de conclusies 
dient hoofdstuk zes geraadpleegd te worden. 
 

Conclusies alle locaties 

Beschermde 
gebieden 

Locaties Oud Ootmarsum en Geesteren 
De voorgenomen ingrepen zullen geen negatief effect hebben op 
beschermde (natuur)gebieden.  
Locatie Hezingen 
Het Natura2000-gebied rondom het plangebied zal naar verwachting 
geen negatief effect ondervinden van de ingreep binnen dit 
plangebied. 
Het bosje met weinig natuurwaarden betreft EHS. 

→ Er is geen significante aantasting wat betreft natuurwaarde 
of oppervlak te verwachten. 
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Soortgroepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flora 
Alle locaties 
Er zijn geen beschermde wilde soorten aangetroffen.  
Het is raadzaam om de invasieve exoot de Japanse duizendknoop op de 
locatie Hezingen spoedig en grondig te laten verwijderen. 

Vogels 
Locaties Oud Ootmarsum en Geesteren 
In de groenstructuren van beide locaties en in de te amoveren opstal 
van het plangebied in Geesteren kunnen algemeen voorkomende 
vogels broeden. 

→ De rooi- en sloopwerkzaamheden dienen buiten het 
broedseizoen plaats te vinden. 

→ Bij voorkeur vindt de bouw van de woning ook buiten het 
broedseizoen plaats. 

Locatie Hezingen 
In de groenstructuren en in de te amoveren schuur kunnen 
algemeen voorkomende vogels broeden. 

→ De rooi- en sloopwerkzaamheden dienen buiten het 
broedseizoen plaats te vinden. 

De te amoveren schuur betreft een niet significante roestplaats voor 
een kerkuil. 

→ Er worden door de Kerkuilen Werkgroep Twente ruim voor 
de sloop twee speciale nestkasten opgehangen. Dit ook met 
het oog op de mogelijke verdere instorting van de schuur. 

→ Na de realisatie van de kapschuur wordt ook hier een speciale 
nestkast opgehangen en muizenvoorzieningen, zoals 
takkenrillen, toegepast. 

Vleermuizen 
Er zijn geen geschikte verblijf- en/of voortplantingsplaatsen voor 
gebouwbewonende en boombewonende soorten aanwezig binnen de 
plangebieden. Tevens betreffen deze plangebieden geen essentieel 
foerageergebied en zullen er door de ingrepen geen essentiële 
vliegroutes verloren gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 

Amfibieën, reptielen en vissen 
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren 
van streng en strikt beschermde overige soorten waargenomen. 
Wel kunnen algemeen voorkomende soorten voorkomen. 

Ongewervelden/ overige soorten 
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren 
van streng en strikt beschermde overige soorten waargenomen. 
Wel komen algemeen voorkomende soorten voor. 

Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de 
huidige situatie geen procedurele gevolgen zijn ten gevolge van de 
voorgenomen ingrepen.  

→ Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en 
faunawet dient bij de uitvoering van de werkzaamheden 
voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild 
levende dieren en hun leefomgeving; 

→ Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk; 
→ Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk. Niet significante roestplekken kerkuilen zijn niet 
ontheffingsplichtig; 

→ Voor algemeen voorkomende soorten (Tabel 1) geldt een 
algemene vrijstelling als het ruimtelijke ingrepen betreft. 
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1   INLEIDING 
 
In opdracht van de heer Wiggers heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau aan de Laagsestraat 
te Oud Ootmarsum, aan de Ramhinneweg 3 te Geesteren en aan de Schaapskooiweg 9  
te Hezingen een quickscan flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet en 
overige (natuur)wetgeving. 
 
1.1 Aanleiding 
 
De aanleiding voor het uitvoeren van onderhavige quickscan is de gewenste realisatie van een 
woning met bijgebouw op het perceel aan de Laagsestraat te Oud Ootmarsum. Het project 
vindt plaats in het kader van de Rood-voor-Rood-regeling.  In dit kader zal op de tweede locatie 
een oude varkensstal deels worden geamoveerd en deels worden verbouwd. Op de derde 
locatie wordt eveneens een opstal geamoveerd om te voldoen aan de benodigde sloopmeters. 
Hier zal tevens een kapschuur worden teruggebouwd. De plangebieden zullen landschappelijk 
worden ingepast. 
De beschreven activiteiten kunnen negatieve gevolgen hebben voor aanwezige flora- en  
faunasoorten op de locaties en de directe omgeving.  
 
In verband met de inwerktreding van de Flora- en faunawet op 1 april 2002 is het noodzakelijk 
om voorafgaande aan bouw- en/ of sloopactiviteiten te toetsen of de geplande activiteiten 
geen negatief effect hebben op beschermde plant- en/of diersoorten en leefgebieden. 
 
1.2 Doelstelling 
 
Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een 
overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben. 
 
Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord; 
 zijn er binnen het plangebieden beschermde dier- en plantsoorten aangetroffen en/of 

worden deze verwacht? 
 wat is de juridische status van deze soorten? 
 liggen er beschermde natuurgebieden, zoals het NNN of Natura2000-gebieden in de 

directe omgeving? 
 hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze soorten 

of gebieden? 
 wat zijn de gevolgen en dienen er (mitigerende) maatregelen genomen te worden? 
 dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden? 
 dient er een ontheffing aangevraagd te worden? 
 

1.3 Volledigheid onderzoek 
Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over de 
aan- of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet worden waargenomen 
tijdens het veldbezoek. Aan de hand expert-judgement en bekende ecologische principes zal 
een inschatting worden gemaakt over het wel of niet voor kunnen komen van beschermde 
plant- en diersoorten. Verder is de quickscan geen veldinventarisatie. Veldinventarisaties 
omvatten meerdere opnamerondes die seizoensgebonden zijn en volgens standaardmethoden 
worden uitgevoerd. Onderhavige rapportage is opgesteld op basis van het voorschrift zoals 
opgenomen in het aanvraagformulier “Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75C Flora- en 
faunawet”. 
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1.4 Geldigheidsduur rapport 
 
Voor onderzoeken waar alleen soorten van tabel 1 en/of 2 van de Flora- en faunawet aan de 
orde zijn, mag in principe worden volstaan met een geldigheid van 5 jaar. Hierbij geldt dat er in 
die periode weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen hebben opgetreden en dat 
de wetgeving gelijk is gebleven. Bij onderzoeken naar strikt beschermde soorten (tabel 3 
soorten en vogels) geldt in principe dat onderzoeksgegevens maximaal 3 jaar oud mogen 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. 
(bron: ministerie van Economische Zaken). 
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2   ONDERZOEKSOPZET 
 
In onderhavige quickscan zijn de locaties gescreend op de aanwezigheid van beschermde plant- 
en diersoorten. Er is gestart met een deskresearch en vervolgens zijn de locaties bezocht. 
 
2.1 Deskresearch 
 
Alvorens de terreinen zijn bezocht zijn diverse (digitale) verspreidingsatlassen geraadpleegd. De 
waarnemingen zijn gedaan tussen 2010 en 2015. Hierdoor is indicatief een beeld verkregen of 
er streng en strikt beschermde soorten voorkomen in het kilometer-/ uurhok waarin de 
plangebieden zijn gelegen.  
 
Diverse kaarten (waaronder EHS en Natura2000) van de provinciale website ‘Atlas van 
Overijssel’ zijn geraadpleegd.  
 
2.2 Veldbezoek  
 
De plangebieden zijn op 14 augustus overdag bezocht. Ten tijde van het veldbezoek was het 
overwegend zonnige en droog met een temperatuur van rond de 25/27°C.  
 
Tijdens het veldonderzoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot 
de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, 
sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, graafsporen, nesten, holen, 
uitwerpselen, haren, etc.).  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door een ecoloog met een relevante HBO-opleiding en ruime 
ervaring met het uitvoeren van quickscans. Tevens worden door de ecoloog diverse relevante 
cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en diverse vakbladen en nieuwsbrieven 
gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen. 
 
Tijdens het veldonderzoek zijn initiatiefnemers en de projectbegeleider geïnterviewd. Tevens is 
er op 24 augustus telefonisch contact geweest met de heer J. Drop van de Kerkuilen Werkgroep 
Twente. 
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3   SITUATIEBESCHRIJVING 
 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocaties en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op 
onderstaande afbeeldingen zijn de plangebieden weergegeven waarbinnen de activiteiten 
daadwerkelijk plaatsvinden. Tijdens het veldbezoek is ook de directe omgeving van deze 
onderzoeksgebieden bekeken. 
 
3.1 Huidige situatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Afbeelding 1: Situering locatie Oud Ootmarsum (bron: Atlas van  
             Overijssel, luchtfoto 2014). 

 
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Oud Ootmarsum (gemeente Dinkelland) en 
betreft een onbebouwd perceel naast huisnummer 35. Binnen het perceel komen veel 
aangeplante bomen en struiken voor. Doordat er geruime tijd geen onderhoud heeft 
plaatsgevonden is er ruigtevegetatie ontstaan. De vijver binnen het plangebied was ten tijde 
van het onderzoek geheel drooggevallen. 
De directe omgeving bestaat uit bebouwing, agrarische percelen (waaronder mais ten westen 
van het plangebied) en bosschages. 
 
 
 
 

Oud Ootmarsum 
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Foto’s: Indrukken plangebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Foto’s: Indrukken plangebied. Links de opgedroogde vijver. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Foto’s: Indrukken directe omgeving.  
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Afbeelding 2: Situering locatie Ramhinneweg 3 te Geesteren  
(bron: Atlas van Overijssel, luchtfoto 2014). 

 

Het plangebied is gelegen ten noorden van de bebouwde kern van Geesteren (gemeente 
Tubbergen) en betreft een voormalige varkensschuur. De schuur wordt nu gebruikt voor 
opslag. De schuur bestaat uit twee geschakelde delen.  
De directe omgeving van het plangebied bestaat uit agrarische percelen en lijnvormige 
groenstructuren. 

Geesteren 
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Foto’s: Indrukken plangebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. 
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Afbeelding 3: Situering locatie Schaapskooiweg 9 te Hezingen  
(bron: Atlas van Overijssel, luchtfoto 2014). 

 
 
Dit plangebied is gelegen ten oosten van de kern van Hezingen (gemeente Tubbergen) en 
betreft een grotendeels ingestorte schuur en de directe omgeving. De directe, onderzochte 
omgeving bestaat uit een bosje, ruigtevegetatie en een bomensingel (rode stippellijn). Dit 
laatste deel is onderzocht in verband met de gewenste landschappelijke inpassing. 
De directe omgeving bestaat uit het bebouwde perceel, agrarische percelen en 
natuurgebieden, waaronder heide en bossen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hezingen 
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Foto’s: Indrukken plangebied. Ingestorte schuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. Bosschage en bomensingel in directe omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. Ruigtevegetatie. 
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3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen 
 
De aanleiding voor het uitvoeren van onderhavige quickscan is de gewenste realisatie van een 
woning met bijgebouw op het perceel aan de Laagsestraat te Oud Ootmarsum. Het project 
vindt plaats in het kader van de Rood-voor-Rood-regeling. In dit kader zal op een locatie te 
Geesteren een oude varkensstal deels worden geamoveerd en deels worden verbouwd. Op de 
derde locatie te Hezingen wordt eveneens een opstal geamoveerd om te voldoen aan de 
benodigde sloopmeters. Hier zal eveneens een nieuwe kapschuur worden gebouwd. In het 
kader van de landschappelijke inpassing zal op deze locatie ruigtevegetatie verwijderd. Het 
bosje wordt opgeschoond en er worden bomen gekapt (mededeling Eelerwoude). 
De plangebieden zullen landschappelijk worden ingepast, door onder andere bomen, 
boomgroepen en struiken aan te planten. 
In het document ‘Realisatie nieuwbouwkavel Laagsestraat, Rood-voor- Rood Laagsestraat 
(Dinkelland) Schaapskooiweg en Ramhinneweg (Tubbergen)’, Eelerwoude juli 2015, worden de 
plangebieden, de voorgenomen ingrepen en de gewenste eindsituaties uitvoerig besproken. 
 
De bovenstaande ingrepen vallen binnen de Flora- en faunawet onder het belang j: de 
uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 4 en 5: Gewenste situatie locatie Oud Ootmarsum(links) en locatie Geesteren (rechts) (bron: 
Eelerwoude). 
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Afbeelding 6: Gewenste situatie locatie Oud Hezingen (bron: Eelerwoude). 
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4   BEVINDINGEN ONDERZOEK 
 
Hieronder worden de bevindingen van de quickscan besproken, allereerst de bevindingen van 
de deskresearch en vervolgens de bevindingen van het veldonderzoek. 
 
4.1 Bevindingen deskresearch 
 
De provinciale website Atlas van Overijssel geeft aan dat de onderzoekslocatie in Oud 
Ootmarsum niet is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur/ het Nationaal Natuurnetwerk, 
maar wel relatief nabij het Natura2000-gebied ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’. Dit 
plangebied heeft geen bijzonder beheertype in het Natuurbeheerplan.  
De locatie Ramhinneweg 3 is niet gelegen in de EHS/ het NNN of nabij (binnen een straal van 
3.000 meter) een Natura2000-gebied. Ook dit plangebied heeft geen bijzonder beheertype in 
het Natuurbeheerplan. 
Het plangebied te Hezingen is omringd door het Natura2000-gebied ‘Springendal en Dal van de 
Mosbeek’. Dit Natura2000-gebied is aangewezen voor de habitatsoorten vliegend hert, 
beekprik, kamsalamander en drijvend weegbree. Er liggen geen habitattypen binnen het 
plangebied, wel nabij zoals H9120, Beuken-eikenbossen met hulst en H6410, Blauwgraslanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 7: Ligging plangebied Hezingen t.o.v. Natura2000-gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 8: Ligging habitattypen t.o.v. plangebied Hezingen. 
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Tevens ligt het deel waar de te amoveren schuur staat in een zogenaamd ‘Ontwikkelingsgebied 
ontwikkelopgave Natura2000’. In dergelijke gebieden is ruimte voor ontwikkeling, maar staan 
de doelstellingen voor het Natura2000-gebied centraal. 
Het bosje betreft EHS met als beheertype ‘N16.01 Droog bos met productie’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 9: Ligging plangebied t.o.v. EHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 10: Ligging plangebied Hezingent.o.v. beheertypen. 
 
Uit het vooronderzoek is naar voren gekomen dat er diverse streng en strikt beschermde 
soorten op de locaties en in de directe omgeving kunnen voorkomen. Eventueel te verwachten 
soorten zijn (niet uitputtend opgenoemd) steenuil, kerkuil, huismus, sperwer, buizerd, 
steenmarter, gewone en ruige dwergvleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger, franjestaart 
(vleermuis), water- en veldspitsmuis. 
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Omdat de kamsalamander een habitatsoort betreft voor het Natura2000-gebied is in het 
vooronderzoek specifiek op deze soort gelet. Op de Atlas van Overijssel wordt het leefgebied 
van deze soort weergegeven. De onderlinge afstand is circa 1800 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 10: Ligging plangebied t.o.v. bekend leefgebied kamsalamander (bron: Atlas van Overijssel). 
 
Er zijn in de omgeving (uurhok) van het plangebied waarnemingen gedaan van het vliegende 
hert. De exacte locatie is onbekend, daar deze waarnemingen worden afgeschermd. 
 
4.2 Bevindingen veldonderzoek 

 
In deze paragraaf zijn de bevindingen van het veldonderzoek opgenomen. De soortgroepen 
worden per locatie besproken. 
 
Flora 
Plangebied Oud Ootmarsum 
Binnen het daadwerkelijke plangebied zijn geen beschermde wilde planten waargenomen. Het 
plangebied betreft een perceel met aangeplante soorten waar geruime tijd geen onderhoud 
heeft plaatsgevonden. Hierdoor is er ruigtevegetatie ontstaan. Aanwezige soorten zijn onder 
andere dovennetel, eik, coniferensoorten, berk, prunussoorten, brem, perzikkruid, kleefkruid, 
sparren (zoals Koreaanse zilverspar), mannetjesvaren, braam, vlier, karmozijnbes, hedera en 
guldenroede. 
 
Plangebied Geesteren 
Binnen het daadwerkelijke plangebied zijn geen beschermde wilde planten waargenomen. Het 
plangebied is bebouwd met rondom enkele cultivars. 
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Plangebied Hezingen 
Binnen het daadwerkelijke plangebied zijn geen beschermde wilde planten waargenomen. Het 
plangebied betreft een perceel waar geruime tijd geen onderhoud heeft plaatsgevonden. 
Hierdoor is er ruigtevegetatie ontstaan. Veel soorten zijn typerend voor voedselrijke bodems. 
Aanwezige soorten zijn onder andere (geen uitputtende opsomming) dovennetel, eik, spar, 
esdoorn, berk, veel braam, kleefkruid, springzaad, duizendblad, dagkoekoeksbloem, veldzuring, 
prunussoorten, distelsoorten, hondsdraf, lijsterbes, madelief, brandnetel, weegbree, 
grassoorten, conifeer en een soort van de Japanse duizendknoop. 
 
Vogels 
Plangebied Oud Ootmarsum 
Tijdens het veldbezoek zijn er binnen het daadwerkelijke plangebied enkele vogels 
waargenomen, waaronder merel, koolmees, houtduif en een ekster. Er zijn geen nesten 
waargenomen van algemene soorten of van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is. 
Nesten van algemene soorten kunnen eventueel wel verscholen zitten in de dichtere 
groenstructuren. Er zijn geen sporen van uilen of roofvogels waargenomen, zoals veren, 
braakballen of plukplekken. Auditief is een buizerd waargenomen.  
 
Plangebied Geesteren 
Tijdens het veldbezoek is alleen een merel waargenomen in de groenstructuren rondom de te 
amoveren stal. De stal is bijna geheel afgesloten door middel van planken tussen de golfplaten 
en de muur. Op 1 plek na, waarin de resten zijn te vinden van vermoedelijk een 
spreeuwennest. Nabij de stal zijn afgebeten vleugels te vinden wat kan wijzen op de 
aanwezigheid van een kat of steenmarter. Nabij de bomensingel en ruigtevegetatie ten zuiden 
van het plangebied is tijdens de omgevingscheck een patrijs waargenomen.  
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten waargenomen van soorten als de huismus, 
gierzwaluw of steenuil. Tevens zijn er geen exemplaren of sporen (zoals urinesporen, 
braakballen of veren) aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van deze soorten. 
 
Plangebied Hezingen 
Tijdens het veldbezoek zijn onder andere koolmees, merel, houtduif, roodborst en 
winterkoning waargenomen. Deze soorten waren met namelijk in het bosje en de 
ruigtevegetatie aanwezig. Jaarrond beschermde nesten van roofvogels zijn niet aangetroffen. 
Tevens zijn er geen plukplekken of andere sporen (braakballen en veren) van roofvogels 
aangetroffen in het bosje of de bomensingel.  
Algemeen voorkomende soorten zullen zeer waarschijnlijk nesten hebben in de bomen en 
overige groenstructuren. Wanneer groenstructuren volledig in blad staan is dit zeer lastig te 
onderzoeken. Er zijn geen nesten waargenomen, maar worden wel verwacht. 
In de te amoveren en bijna geheel ingestorte schuur zijn oude nesten van houtduiven 
aanwezig. Tevens is er een roestende kerkuil waargenomen. Er zijn veel sporen, zoals mest, 
braakballen en veren, van deze soort aanwezig in de schuur. Het betreffen met name oude 
sporen. Het is zeer aannemelijk dat de schuur een voormalige nestlocatie van de uil is, maar 
doordat deze schuur bijna volledig is ingestort deze functie verloren is gegaan en alleen de 
functie van roestplaats over is gebleven. Gezien het weinige aantal verse sporen lijkt de locatie 
maar beperkt gebruikt te worden door de uil. 
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Foto’s: Sporen kerkuil, veren en braakbal. 
 

Grondgebonden zoogdieren 
Plangebied Oud Ootmarsum 
Er zijn geen exemplaren van streng of strikt beschermde grondgebonden soorten of verblijfs- of 
voortplantingsplaatsen ervan aangetroffen. Er zijn geen eetsporen of nesten van de eekhoorn 
aangetroffen. Marterachtigen kunnen het plangebied gebruiken om er te foerageren. Voor de 
streng beschermde steenmarter zijn er echter geen vaste beschermde verblijfplaatsen/ 
kraamlocaties aanwezig. Tevens zijn er geen verblijfplaatsen of sporen van de strikt 
beschermde das aangetroffen. Volgens de geraadpleegde zoogdierenatlassen en overige 
databases en/of op basis van het karakter en ligging van het plangebied zijn de strikt 
beschermde veldspitsmuis en waterspitsmuis niet te verwachten. 
Algemeen voorkomende soorten (tabel 1-soorten), zoals (ware) muizen kunnen gebruik maken 
van het plangebied om er te foerageren of er te verblijven. Er zijn enkele konijnenholen 
aanwezig binnen het plangebied. 
 
Plangebied Geesteren 
Er zijn geen exemplaren van streng of strikt beschermde grondgebonden soorten of verblijfs- of 
voortplantingsplaatsen ervan aangetroffen binnen het daadwerkelijke plangebied. De opstallen 
zijn grotendeels goed afgesloten. Bij de enige ingang zijn geen sporen (krab, uitwerpselen) 
aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een steenmarter. In de directe omgeving is 
een afgebeten vleugel aangetroffen wat kan duiden op de aanwezigheid van een exemplaar, 
maar ook op de aanwezigheid van een kat. De geïnterviewde weten dat de steenmarter 
voorkomt in de omgeving, maar hebben de soort nooit waargenomen binnen het perceel. 
Muizen komen er veelvuldig voor. 
 
Plangebied Hezingen 
Er zijn geen exemplaren van streng of strikt beschermde grondgebonden soorten of verblijfs- of 
voortplantingsplaatsen ervan aangetroffen. Er is goed gelet op nesten en eetsporen (kegels van 
sparren en dergelijke) van eekhoorns. Er zijn geen aanwijzingen dat eekhoorns in het bosje een 
nest hebben of regelmatig daar foerageren. Marterachtigen kunnen het plangebied gebruiken 
om er te foerageren. Van de streng beschermde steenmarter zijn er echter geen vaste 
beschermde verblijfplaatsen/ kraamlocaties aangetroffen. Er zijn eveneens geen uitwerpselen, 
latrines of prooiresten van deze soort aangetroffen. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen van de 
strikt beschermde das aanwezig. Er zijn in de geraadpleegde zoogdierenatlassen en overige 
databases geen waarnemingen van de strikt beschermde veldspitsmuis en waterspitsmuis 
weergegeven. Het ontbreekt het plangebied aan geschikt oppervlaktewater voor de 
waterspitsmuis. 
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Algemeen voorkomende soorten (tabel 1-soorten), zoals (ware) muizen kunnen gebruik maken 
van het plangebied om er te foerageren of er te verblijven. In de omgevingen kunnen ook 
grotere zoogdieren als ree voorkomen. Het plangebied en de directe omgeving wordt door 
zowel haas als konijn gebruikt. 
 
Vleermuizen 
Plangebied Oud Ootmarsum 
Er zijn binnen het plangebied geen elementen, zoals bebouwing met een spouw of een 
pannendak of dikkere bomen met geschikte holten, aanwezig waarin vleermuizen een verblijf- 
of voortplantingsplaats kunnen hebben.  
Vleermuizen foerageren hoogstwaarschijnlijk binnen het plangebied, maar het 
onderzoeksgebied betreft geen significant foerageergebied, gezien de geschikte 
foerageergebieden in de directe omgeving. Tevens zijn er geen significante vliegroutes 
aanwezig binnen dit plangebied, daarvoor is het plangebied te klein en zijn er voldoende 
begeleidende elementen aanwezig in de nabijheid. 
 
Plangebied Geesteren 
Er zijn binnen het plangebied geen elementen, zoals toegankelijke bebouwing met een spouw 
of een pannendak of dikkere bomen met geschikte holten, aanwezig waarin vleermuizen een 
verblijf- of voortplantingsplaats kunnen hebben. Golfplaten daken zijn meestal slecht 
toegankelijk voor vleermuizen. Tevens zijn er geen significante foerageergebieden of 
vliegroutes aanwezig binnen het plangebied. De bomensingels in de directe omgeving zullen 
naar alle waarschijnlijkheid wel gebruikt worden om te navigeren. 
 
Plangebied Hezingen 
Er zijn binnen het plangebied geen elementen, zoals bebouwing met een spouw of een 
pannendak of dikkere bomen met geschikte holten, aanwezig waarin vleermuizen een verblijf- 
of voortplantingsplaats kunnen hebben. De ingestorte schuur is enkelwandig en tevens veel te 
tochtig en vochtig. 
Vleermuizen foerageren ongetwijfeld binnen het plangebied, maar het onderzoeksgebied 
betreft geen significant foerageergebied, gezien de geschikte foerageergebieden in de directe 
omgeving. Tevens zijn er geen significante vliegroutes aanwezig binnen het daadwerkelijke 
plangebied.  
 
Amfibieën, reptielen en vissen 
Plangebied Oud Ootmarsum 
Onder andere het gecultiveerde karakter en het ontbreken van oppervlaktewater maken dat  
de veelal veeleisende exemplaren van streng en strikt beschermde soorten van de 
soortgroepen vissen, amfibieën, reptielen niet zijn te verwachten binnen het plangebied.  
De aanwezige vijver was ten tijde van het onderzoek drooggevallen waardoor de aanwezigheid 
van vissen is uitgesloten. Als voortplantingswater is de vijver met water eveneens beperkt 
geschikt voor amfibieën doordat er weinig zonlicht (warmte) door lijkt te dringen op het water. 
Eventueel kunnen algemene soorten, zoals de bruine kikker, het plangebied gebruiken als 
landhabitat. Reptielen worden binnen het plangebied niet verwacht. 
 
Plangebied Geesteren 
Het bebouwde en gecultiveerde karakter van het plangebied maakt dat streng en strikt 
beschermde soorten van vissen, amfibieën en reptielen niet zijn te verwachten binnen het 
plangebied. 
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Plangebied Hezingen 
Het ontbreken van oppervlaktewater maakt het plangebied weinig geschikt voor amfibieën en 
reptielen en ongeschikt voor vissen. Er zijn in de geraadpleegde databases geen waarnemingen 
aangetroffen van kamsalamander binnen of nabij het plangebied. Algemene soorten kunnen 
eventueel het plangebied gebruiken als landhabitat, maar er is weinig water in de directe 
omgeving, waardoor de kans hierop beperkt is. 
 
Ongewervelden/ overige soorten 
Plangebied Oud Ootmarsum 
Door de aanwezigheid van ruigtevegetatie en groenstructuren zijn er veel insecten en overige 
ongewervelden aanwezig binnen het plangebied. Er zijn echter geen streng of strikt 
beschermde soorten waargenomen. Die soorten hebben vaak specifieke ecologische eisen die 
in dergelijke plangebieden beperkt aanwezig zijn. Er is een wespennest aanwezig in de grond. 
Tevens zijn onder andere de vlindersoorten distelvlinder en bonte zandoogje waargenomen. 
 
Plangebied Geesteren 
Onder andere het gecultiveerde karakter en het ontbreken van oppervlaktewater maken dat 
veeleisende exemplaren van streng en strikt beschermde soorten van de soortgroepen kevers, 
mieren, dagvlinders en libellen niet zijn te verwachten binnen het plangebied.  
 
Plangebied Hezingen 
Door de aanwezigheid van ruigtevegetatie en groenstructuren zijn er veel insecten en overige 
ongewervelden aanwezig binnen het plangebied. Er zijn echter geen streng of strikt 
beschermde soorten waargenomen. Die soorten hebben vaak specifieke ecologische eisen die 
in dergelijke plangebieden beperkt aanwezig zijn. Tevens zijn onder andere de vlindersoorten 
klein koolwitje en bonte zandoogje waargenomen. Het vliegend hert wordt, gezien het 
ontbreken aan geschikte elementen (door schimmels aangetast rottend eikenhout) niet 
verwacht. 
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5   EFFECTENBEOORDELING 
 
Hieronder zijn de effecten van de voorgenomen ingrepen op eventueel aanwezige beschermde 
gebieden en de aanwezige flora en fauna getoetst aan de vigerende wet- en regelgeving. 
 
5.1 Effecten beschermde gebieden 
 
De eerste twee plangebieden zijn niet gelegen in de EHS/ het NNN en zijn niet dermate dichtbij 
het Natura2000-gebied ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’ gelegen dat de voorgenomen 
ingrepen negatieve invloeden kunnen hebben op de soorten waarvoor het Natura2000-gebied 
is aangewezen. Negatieve effecten op beschermde (natuur)gebieden zijn derhalve niet te 
verwachten wat betreft deze plangebieden. 
Het plangebied te Hezingen is omgeven door een Natrura2000-gebied en ligt zelf gedeeltelijk in 
een uitwerkingsgebied ontwikkelingsopgave Natura2000.  
Er komen binnen het plangebied geen habitatsoorten of –typen voor die door het plan 
geschaad zullen worden. Tevens vindt er geen externe werking plaats doordat er binnen het 
bouwblok wordt gebouwd. 
Thema’s als verdroging en vermesting/ verzuring (stikstof) vallen niet onder de reikwijdte van 
onderhavige quickscan flora en fauna. De verwachting is echter dat ook deze thema’s geen rol 
spelen in het project te Hezingen, gezien het karakter van de voorgenomen ingreep. 
Het deel dat als EHS is aangegeven heeft beperkte natuurwaarde. Het bosje bestaat met name 
uit naaldbomen en beperkte ondergroei. Er zijn geen beschermde soorten of verblijfplaatsen 
ervan aangetroffen.  
Het bosje zal volgens plan opgeschoond worden. Tevens zullen er bomen worden gekapt. Deze 
ingrepen zullen naar verwachting geen significante aantasting van natuurwaarden of oppervlak 
tot gevolg hebben.  
 
5.2 Effecten soorten 
 
Er wordt in het kader van de Flora- en faunawet nagegaan of vaste rust- en verblijfplaatsen 
door de ingrepen worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt) of dat dieren opzettelijk 
worden verontrust, verjaagd of gedood. Verder is er gekeken of er invloeden zijn die leiden tot 
een verminderde geschiktheid als foerageergebied waarbij het een zodanig belang betreft dat 
bij het wegvallen van deze functie ook vaste rust en verblijfplaatsen niet langer kunnen  
functioneren.  
 
Flora 
Alle plangebieden 
Tijdens het veldbezoek zijn er binnen de daadwerkelijke plangebieden geen beschermde wilde 
vaatplanten aangetroffen.  
 
Locatie Hezingen 

Het is raadzaam om spoedig en grondig de Japanse 
duizendknoop te laten verwijderen. Dit is een moeilijk te 
bestrijden en in te perken invasieve exoot dat buiten 
natuurgebieden gehouden moet worden. Het kan raadzaam 
zijn om een deskundige in te schakelen. 

 
 
Foto: Invasieve exoot Japanse duizendknoop. 
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Vogels 
Plangebied Oud Ootmarsum 
Verblijfplaatsen van vogels met een jaarrond beschermd nest zijn niet aanwezig binnen het 
daadwerkelijke plangebied. 
Algemeen voorkomende soorten kunnen broeden in de groenstructuren. Het rooien van de 
groenstructuren dient buiten het broedseizoen van vogels plaats te vinden (broedseizoen loopt 
in onderhavige situatie globaal van maart tot(en met) augustus in verband met duiven). Het is 
van belang om te weten dat de Flora- en faunawet geen standaardperiode voor het 
broedseizoen hanteert. Het gaat erom of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. 
Ook bij de bouw van de woning dient rekening te worden gehouden met broedende vogels 
door bij voorkeur buiten het broedseizoen te bouwen of reeds aan te vangen voor de start van 
het broedseizoen. 
 
Plangebied Geesteren 
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Het nest van de spreeuw is niet 
jaarrond beschermd. Tijdens de omgevingscheck is gebleken dat er voldoende alternatieve 
broedlocaties aanwezig zijn voor deze soort. De sloop van de opstal en het verwijderen van 
omliggende groenstructuren dient buiten het broedseizoen plaats te vinden. Het is van belang 
om te weten dat de Flora- en faunawet geen standaardperiode voor het broedseizoen 
hanteert. Het gaat erom of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. 
 
Plangebied Hezingen 
Algemeen voorkomende soorten kunnen broeden in de groenstructuren en in de ingestorte 
schuur. Het rooien van de groenstructuren en de sloop van de opstal dienen buiten het 
broedseizoen van vogels plaats te vinden (broedseizoen loopt in onderhavige situatie globaal 
van maart tot(en met) augustus in verband met duiven). Het is van belang om te weten dat de 
Flora- en faunawet geen standaardperiode voor het broedseizoen hanteert. Het gaat erom of 
een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. 
In de te amoveren schuur roest een kerkuil. In dit kader is er contact gezocht met de heer  
J. Drop van de Kerkuilen Werkgroep Twente. De heer Drop heeft de locatie op 21 augustus 
2015 bezocht en kwam eveneens tot de conclusie dat de locatie een voormalige broedlocatie is, 
maar nu een roestplek. De locatie betreft geen significante roetsplek (weinig verse sporen) 
waardoor ontheffing van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk wordt geacht. Wel is met de 
initiatiefnemer en de Kerkuilen Werkgroep Twente afgesproken dat er in de omgeving, ruim 
voor (minimaal vier maanden) de sloop van de schuur, twee speciale kerkuilenkasten worden 
opgehangen door de werkgroep. Deze kasten kunnen eveneens gebruikt gaan worden als 
broedlocatie. De schuur is in een dermate slechte staat dat bij de komende herfststormen 
waarschijnlijk verdere instorting gaat plaatsvinden en ook de roestplek buiten gebruik zal 
raken.  
Tevens zal er een kerkuilenkast worden opgehangen in de nieuw te bouwen kapschuur. Waar 
mogelijk zullen takkenhopen/ -rillen worden geplaatst als voedselvoorziening (plek voor 
muizen) van de kerkuilen. Tijdens de sloop dient zeker te zijn dat er geen kerkuil meer aanwezig 
is in de schuur. 
De voorgenomen ingreep en de te nemen maatregelen zullen naar verwachting dus een 
positief effect hebben, zeker gezien in het licht van het instortingsgevaar van de schuur, op de 
lokale populatie kerkuilen. 
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Grondgebonden zoogdieren 
Plangebied Oud Ootmarsum 
Binnen het daadwerkelijke plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van 
streng en strikt beschermde soorten aangetroffen. 
Algemeen voorkomende soorten kunnen eventueel gebruik maken van het plangebied en de 
directe omgeving. Voor deze Tabel 1- soorten geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke 
ingrepen betreft. Wel geldt de zorgplicht. Dit houdt onder andere in dat het rooien vanaf de 
straatkant gestart dient te worden. Hierdoor zullen eventueel aanwezige soorten het maisveld 
invluchten en niet de straat op. 
Bovenstaande beschouwend zijn er geen negatieve effecten te verwachten aangaande 
grondgebonden zoogdieren. 
 
Plangebied Geesteren 
Binnen het daadwerkelijke plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van 
streng en strikt beschermde soorten aangetroffen. 
Algemeen voorkomende soorten kunnen eventueel gebruik maken van het plangebied en de 
directe omgeving. Voor deze Tabel 1- soorten geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke 
ingrepen betreft. 
 
Plangebied Hezingen 
Binnen het daadwerkelijke plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van 
streng en strikt beschermde soorten aangetroffen. 
Algemeen voorkomende soorten kunnen eventueel gebruik maken van het plangebied en de 
directe omgeving. Voor deze Tabel 1- soorten geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke 
ingrepen betreft. Wel geldt de zorgplicht. Het rooien van de ruigtevegetatie dient langzaam te 
gebeuren opdat eventueel aanwezige soorten tijdig kunnen vluchten. 
Bovenstaande beschouwend zijn er geen negatieve effecten te verwachten aangaande 
grondgebonden zoogdieren. 
 
Vleermuizen 
Alle plangebieden 
Binnen de plangebieden zijn geen vaste voortplantings- of verblijfplaatsen aanwezig. Tevens 
betreffen de plangebieden geen significant foerageergebied. Er is voldoende foerageergebied 
in de omgeving van deze gebieden aanwezig. Tevens zijn er geen essentiële vliegroutes 
aanwezig.  
Er zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten aangaande vleermuizen. 
 
Amfibieën, reptielen en vissen 
Alle plangebieden 
Binnen de daadwerkelijke plangebieden zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van 
streng en strikt beschermde soorten aangetroffen. 
Algemeen voorkomende soorten kunnen eventueel gebruik maken van de plangebieden. Voor 
deze Tabel 1- soorten geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke ingrepen betreft. Wel 
geldt de zorgplicht.  
Bovenstaande beschouwend zijn er geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze 
soortgroepen. 
 
 
 
 



- Q2015.011.1-Quickscan flora en fauna Oud Ootmarsum, Geesteren en Hezingen -    27 | P a g i n a  
 

Ongewervelden/ overige soorten 
Alle plangebieden 
Er zijn geen vaste verblijfplaatsen of exemplaren van streng en strikt beschermde overige 
soorten waargenomen.  
Voor eventueel aanwezige licht beschermde soorten (Tabel 1) geldt een algemene vrijstelling 
als het ruimtelijke ingrepen betreft.  
Bovenstaande beschouwend zijn er geen negatieve effecten te verwachten aangaande overige 
soorten. 
 
Algemene zorgplicht 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet. Eventueel 
aanwezige dieren dienen de kans te krijgen om te vluchten.  
De zorgplicht houdt ook in dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de periode 
waarin wordt gewerkt (buiten kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode).  
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6   CONCLUSIE  

 
Op basis van onderhavige quickscan is beoordeeld of er voor de voorgenomen ingreep in het  
plangebied procedurele gevolgen zijn betreffende de Flora- en faunawet en overige 
(natuur)wetgeving. 
 

Conclusie alle locaties 

Beschermde 
gebieden 

Locaties Oud Ootmarsum en Geesteren 
De voorgenomen ingrepen zullen geen negatief effect hebben op 
beschermde (natuur)gebieden.  
Locatie Hezingen 
Het Natura2000-gebied rondom het plangebied zal naar verwachting 
geen negatief effect ondervinden van de ingreep binnen dit 
plangebied. 
Het bosje met weinig natuurwaarden betreft EHS. 

→ Er is geen significante aantasting wat betreft natuurwaarde 
of oppervlak te verwachten. 

Soortgroepen Flora 
Er zijn geen beschermde wilde soorten aangetroffen.  
Het is raadzaam om de invasieve exoot de Japanse duizendknoop op de 
locatie Hezingen spoedig en grondig te laten verwijderen. 

Vogels 
Locaties Oud Ootmarsum en Geesteren 
In de groenstructuren van beide locaties en in de te amoveren opstal 
van het plangebied in Geesteren kunnen algemeen voorkomende 
vogels broeden. 

→ De rooi- en sloopwerkzaamheden dienen buiten het 
broedseizoen plaats te vinden. 

→ Bij voorkeur vindt de bouw van de woning ook buiten het 
broedseizoen plaats. 

Locatie Hezingen 
In de groenstructuren en in de te amoveren schuur kunnen 
algemeen voorkomende vogels broeden. 

→ De rooi- en sloopwerkzaamheden dienen buiten het 
broedseizoen plaats te vinden. 

De te amoveren schuur betreft een niet significante roestplaats voor 
een kerkuil. 

→ Er worden door de Kerkuilen Werkgroep Twente ruim voor 
de sloop twee speciale nestkasten opgehangen. Dit ook met 
het oog op de mogelijke verdere instorting van de schuur. 

→ Na de realisatie van de kapschuur wordt ook hier een 
speciale nestkast opgehangen en muizenvoorzieningen, zoals 
takkenrillen, toegepast.  

Vleermuizen 
Er zijn geen geschikte verblijf- en/of voortplantingsplaatsen voor 
gebouwbewonende en boombewonende soorten aanwezig binnen de 
plangebieden. Tevens betreffen deze plangebieden geen essentieel 
foerageergebied en zullen er door de ingrepen geen essentiële 
vliegroutes verloren gaan. 
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Soortgroepen 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 

Amfibieën, reptielen en vissen 
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren 
van streng en strikt beschermde overige soorten waargenomen. 
Wel kunnen algemeen voorkomende soorten voorkomen. 

Ongewervelden/ overige soorten 
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren 
van streng en strikt beschermde overige soorten waargenomen. 
Wel komen algemeen voorkomende soorten voor. 

Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de 
huidige situatie geen procedurele gevolgen zijn ten gevolge van de 
voorgenomen ingrepen.  

→ Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en 
faunawet dient bij de uitvoering van de werkzaamheden 
voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild 
levende dieren en hun leefomgeving; 

→ Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk; 
→ Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk. Niet significante roestplekken van kerkuilen zijn 
niet ontheffingsplichtig; 

→ Voor algemeen voorkomende soorten (Tabel 1) geldt een 
algemene vrijstelling als het ruimtelijke ingrepen betreft. 
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BIJLAGE 1 
 

WETTELIJK KADER 
 

 
1 Flora- en faunawet 
 
De bescherming van planten- en diersoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet is 
erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en de dieren en planten binnen 
de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens de Europese afspraken toekomt. 
De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht. 
Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk 
is voor bedreigde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') kan alleen onder bepaalde 
voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.  
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen die voor alle planten en dieren geldt. 
Naast de zorgplicht bevat de wet ook een aantal verbodsbepalingen die ervoor zorgen dat in 
het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. 
 
1.1. Zorgplicht 
 
De zorgplicht houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden 
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht geldt altijd 
en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet. De zorgplicht betekent niet dat er 
geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze 
gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is. 
 
1.2 Verbodsbepalingen 
 
Artikel 8:     Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse 

plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te 
vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen. 

Artikel  9:    Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 
te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op 
te sporen. 

Artikel 10:  Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 
opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11:   Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 
verstoren. 

Artikel 12:   Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te zoeken, rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te 
vernielen. 
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1.3 Algemene maatregelen van Bestuur (AMvB) 
 
De ‘AMvB art.75’ van de Flora- en faunawet is in februari 2005 in werking getreden. In dit 
besluit is een vrijstelling voor specifieke soorten tijdens specifieke activiteiten geregeld. De 
Flora- en faunawet is middels deze AMvB vereenvoudigd doordat bij bijvoorbeeld ruimtelijke 
ingrepen en bestendig gebruik en beheer voor de meest algemene soorten een vrijstelling van 
de verbodsbepalingen geldt. 
De beschermde soorten worden ingedeeld in drie categorieën (tabellen). Tevens hebben vogels 
een aparte status. 
 
Tabel 1: Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt (licht beschermd): 
Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en 
met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft ook voor deze 
soorten de zorgplicht van kracht. De werkzaamheden betreffen bestendig beheer en 
onderhoud, bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
 
Tabel 2: Overige soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer volgens een, door de minister 
goedgekeurde, gedragscode gewerkt wordt (streng beschermd): 
Voor een aantal soorten geldt een vrijstelling mits volgens een door het ministerie 
goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Wanneer er niet gewerkt wordt met een 
gedragscode of wanneer de ingrepen niet vallen bij de onder Tabel 1 genoemde 
werkzaamheden, kan een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan worden verleend indien 
de beoogde ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de 
soort(en). Eventueel moeten hiertoe mitigerende en compenserende maatregelen genomen 
worden. De aanvraag zal worden onderworpen aan een lichte toets. 
 
Tabel 3: Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten en in AMvB aanvullend aangewezen soorten (bijlage 
1) (strikt beschermd): 
Voor soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en voor de bijlage 1 soorten geldt 
het zwaarste beschermingsregime. Voor deze soorten geldt geen vrijstelling voor ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. Een ontheffing kan alleen worden verleend wanneer: 
• geen andere bevredigende oplossing bestaat; 
• sprake is van een in of bij de wet genoemd belang; 
• geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding 
 van de soort. 
 
Voor bijlage IV-soorten geldt eveneens dat er sprake moet zijn van een door de Habitatrichtlijn 
erkend belang. 
• bescherming van flora en fauna; 
• veiligheid van het luchtverkeer; 
• volksgezondheid of openbare veiligheid. 
 
1.4 Vogels 
 
Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet beschermd tijdens het 
broedseizoen. De Flora- en faunawet hanteert geen standaardperiode voor het broedseizoen. 
Het gaat erom of er een broedgeval aanwezig is, ongeacht de datum.  
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nest. Deze nesten vallen tijdens de 
gebruiksperiode onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. 
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Een aantal vogels gebruiken het gehele jaar hun nest, als bijvoorbeeld vaste rust- en of 
verblijfplaats, of zijn erg honkvast en keren elk jaar terug naar dezelfde locatie of gebruiken elk 
jaar hetzelfde nest en zijn niet in staat om zelf een nest te maken. In bovengenoemde situaties 
is het nest jaarrond beschermd. Dit houdt in dat het nest/ vaste rust- en verblijfplaats ook na 
het broedseizoen niet zomaar vernietigd mag worden (Aangepaste lijst jaarrond beschermde 
vogelnesten, augustus 2009) 
 
Indien een jaarrond beschermd nest aanwezig is en deze (en/ of de leefomgeving) verloren 
gaat, kan een ontheffing worden aangevraagd en/ of dienen mitigerende maatregelen 
genomen te worden. 
Voor soorten kan alleen ontheffing worden verkregen indien er sprake is van een wettelijk 
belang genoemd in de Vogelrichtlijn; 
• bescherming van flora en fauna; 
• veiligheid van het luchtverkeer; 
• volksgezondheid of openbare veiligheid. 
 
1.5 Gedragscode 
 
Er kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling die is gegeven naar aanleiding van een 
goedgekeurde gedragscode. Er dient dan aantoonbaar in overeenstemming met de 
gedragscode gewerkt te worden door de inhoud van de gedragscode op te nemen in 
bijvoorbeeld eigen werkprotocollen.  
Veel gebruikte gedragscodes voor onderhavige activiteiten zijn de gedragscode ‘ruimtelijke 
ordening en inrichting van gemeenten’ en de gedragscode ‘Flora- en faunawet voor de bouw- 
en ontwikkelsector’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1: Samenvatting beschermingsregime Flora- en faunawet. 
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2 Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet’98) 
 
Het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden in Nederland is opgenomen in de 
Natuurbeschermingswet 1998 die per 1 oktober 2005 van kracht is. 
Gebieden die bescherming genieten onder de Nbwet’98 zijn Natura2000-gebieden 
(Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden), Beschermde Natuurmonumenten en wetlands. 
 
Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied 
aantasten, zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. 
Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden, moet worden 
bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het beschermde 
gebied. Betreft het een Natura2000-gebied zal een vergunningsaanvraag op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 moeten worden aangevraagd. 
 
3 Nationaal Natuur Netwerk (NNN) 
 
Vaak vallen de Natura2000-gebieden samen met het zogenaamde Nationaal Natuur Netwerk, 
de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. In de provincie Utrecht wordt op dit moment echter 
nog wel de benaming EHS gehanteerd.  
Dit NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het 
netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de 
Nederlandse natuur. 
In het NNN liggen: bestaande natuurgebieden (waaronder de 20 Nationale Parken), gebieden 
waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden (beheerd volgens agrarisch 
natuurbeheer) en ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de 
Noordzee en de Waddenzee. 
In het netwerk geldt het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke ingrepen zijn niet toegestaan, tenzij 
er geen alternatieven zijn. Ook moeten de ontwikkelingen een groot openbaar belang hebben. 
De schadelijke effecten van de activiteit op de natuur moeten bovendien worden gemitigeerd. 
De kernkwaliteiten en omgevingscondities vormen het toetsingskader. De initiatiefnemer dient 
onderzoek te doen naar eventuele significant negatieve effecten die een activiteit kan hebben 
op het NNN. 
 
4 Rode Lijst 
 
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement 
bekrachtigde en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of 
kwetsbaar zijn of zelfs direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde dier- en 
plantensoorten op de Rode Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze ook in de Flora- en 
faunawet zijn opgenomen. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende 
regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Buitengebied, Laagsestraat ongenummerd, met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPLAAGSESTRTONG-0401 van de gemeente Dinkelland;

1.2  de verbeelding

de plankaart van het bestemmingsplan Buitengebied, Laagsestraat ongenummerd, 
bestaande uit de verbeelding met nr. NL.IMRO.1774.BUIBPLAAGSESTRTONG-0401;

1.3  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen;

1.4  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;

1.5  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);

1.6  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;

1.7  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.8  appartement

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

1.9  archeologisch monument

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

1.10  archeologische waarden

waarden die aan een gebied zijn toegekend vanwege de kennis en wetenschap van de in 
dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het 
verleden;
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1.11  archeologisch waardevol terrein

een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere samenlevingen 
bevinden;

1.12  bebouwing

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

1.13  bedrijf

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of 
herstellen van goederen;

1.14  bedrijfsgebouw

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

1.15  bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een 
bedrijf, een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.16  bedrijfswoning

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

agrarische bedrijfswoning: een bedrijfswoning waarin tevens (naast de agrariër) 
de rustende boer en familieleden tot de 2e graad woonachtig mogen zijn;

1.17  beheergebouw

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

1.18  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;

1.19  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.20  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.21  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;

1.22  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergoten 
van een bouwwerk;

1.23  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.24  bouwperceel

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

1.25  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;
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1.26  bouwvlak

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

1.27  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;

1.28  cultuurhistorische waarden

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

1.29  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;

1.30  erotisch getinte vermaaksfunctie

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

1.31  evenementen

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, 
grootschalige sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd 
vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie bedoelde activiteiten, met uitzondering 
van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten 
hoogste 14 dagen omvatten;

1.32  extensief dagrecreatief medegebruik

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

1.33  fruitteelt

de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;

1.34  gebouw

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

1.35  gebruiksgerichte paardenhouderij

een agrarisch aanverwant bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden 
en het trainen, alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony’s in de vorm van 
een paardenpension, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.36  geluidsbelasting

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

1.37  geluidsgevoelige objecten

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

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een 
terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

1.39  geomorfologische waarden

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

1.40  groepsaccommodatie

een groepsverblijf met meer dan tien slaapplaatsen, niet zijnde mobiele 
kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd door 
groepen als kort verblijf;

1.41  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij het 
gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, zoals 
een melkrundveehouderijbedrijf, een akkerbouwbedrijf, een productiegerichte 
paardenhouderij, biologische bedrijven, waarbij dieren worden gehouden overeenkomstig de 
regels die krachtens artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten 
aanzien van de biologische productiemethoden, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
agrarische bedrijven;

1.42  hogere grenswaarde

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting 
van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een 
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit 
Geluidhinder;

1.43  hoofdgebouw

Eén of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.44  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;

1.45  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;

1.46  kap

een dak met een zekere helling;

1.47  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;

1.48  kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde 
voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht 
genomen moet worden;
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1.49  landschappelijke waarden

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van 
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied;

1.50  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;

1.51  maatschappelijke voorzieningen

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

1.52  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;

1.53  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);

1.54  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;

1.55  overkapping

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

1.56  peil

a. indien op het land wordt gebouwd:

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

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

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

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

b. indien over of in het water wordt gebouwd:

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

1.57  prostitutie

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

1.58  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;

134      Buitengebied, Laagsestraat ongenummerd



1.59  risicogevoelig bouwwerk c.q. object

een bouwwerk c.q. object, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het regelmatig verblijf 
van mensen, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag;

1.60  risicogevoelige inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een 
grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 
objecten;

1.61  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;

1.62  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;

1.63  voorkeursgrenswaarde

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;

1.64  vuurwerkbedrijf

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

1.65  windturbine

een bouwwerk ten behoeve van de opwekking van windenergie;

1.66  woning

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

1.67  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;

1.68  zorgfunctie

een zorgfunctie als neventak bij een agrarisch bedrijf waarbij een directe relatie bestaat 
tussen de sociaal-medische opvang van personen en de agrarische bedrijfsactiviteiten, in 
dié zin dat de personen al dan niet behulpzaam zijn bij de agrarische bedrijfsactiviteiten.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

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

2.6  afstand tot de (bouw)perceelsgrens

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

2.7  de afstand tot de weg

Vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg.

2.8  bedrijfsvloeroppervlak

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

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding 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.

b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van de historische 
buitenplaatsen, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke 
vorm van waarde - historische buitenplaats”. 

Met daarbijbehorende:

c. tuinen, erven en terreinen;

d. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woningen 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 woning woning worden gebouwd, 
waarbij de woning uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd mag worden

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

d. 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;

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

f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;

g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;

h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
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3.2.2  Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de 
volgende regels:

a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend 
binnen een bouwvlak worden gebouwd;

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

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij 
de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de gezamenlijke 
oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen, met een 
maximum van 350 m²;

d. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de aangebouwde 
bijgebouwen en de aangebouwde overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten 
hoogste 75% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedragen;

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

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

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

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

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

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

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

3.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in 3.2.2 onder c en d en toestaan dat de gezamenlijke 
oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 m2, mits:

1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van 
stalruimte voor dieren en/of de opslag van materieel dat gebruikt wordt voor 
het onderhoud van eigen gronden dan wel in situaties waar al 100 m² aan 
stalruimte voor dieren en/of de opslag van materieel aanwezig is;

2. er sprake is van eigendom van gronden buiten het erf met een omvang van 
ten minste 5.000 m²;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de woonsituatie, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

b. het bepaalde in lid 3.2.2. onder c en d en toestaan dat de gezamenlijke 
oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
hoofdgebouw meer bedraagt dan 350 m², mits:

1. bij vervanging boven de in lid 3.2.2 onder c toegestane 350 m² ten hoogste 
50% van de gesaneerde oppervlakte wordt teruggebouwd;

2. de vervanging bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
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3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

c. het bepaalde in lid 3.2.2. onder g en toestaan dat aan- en uitbouwen tot ten 
hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw worden voorzien van 
een plat dak, mits:

1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het 
straat- en bebouwingsbeeld.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  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 gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders 
dan productiegebonden detailhandel;

g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;

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

i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken.

3.4.2  Voorwaardelijke verplichting

Strijdig gebuik

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 in artikel 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder 
de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in 
Bijlage 1 opgenomen inrichtingsplan voor de drie locaties aan de Laagsestraat, 
Ramhinneweg en Schaapskooiweg, teneinde te komen tot een goede 
landschappelijke inpassing; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de in artikel 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden 
gebruikt, uitsluitend indien en voor zover binnen een termijn van 12 maanden 
na het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 
uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen inrichtingsplan 
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voor de drie locaties aan de Laagsestraat, Ramhinneweg en Schaapskooiweg, 
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

3.4.3  Afwijken van het inrichtingsplan

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
artikel 3.4.2, waarbij andere landschapsmaatregelen getroffen worden, met dien 
verstande dat deze minimaal gelijk zijn aan de genoemde landschapsmaatregelen 
als gesteld in het inrichtingsplan zoals opgenomen in Bijlage 1. Verder geldt het 
volgende:

a. er wordt voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
landschappelijke waarde als gesteld in het inrichtingsplan;

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige 
functies en waarden;

c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde 
belangen, waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 3.4.1 onder d en toestaan dat een hoofdgebouw wordt 
gebruikt door meer dan één huishouden ten behoeve van inwoning, mits:

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

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

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

4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen 
en er geen toename van het 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 3.4.1 onder e en toestaan dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking ten 
behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:

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

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

3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;

4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;

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

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

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

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

c. het bepaalde in lid 3.4.1 onder i en toestaan dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
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paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:

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

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

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

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

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de 
historische buitenplaatsen.
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Hoofdstuk 3  Algemene 
regels

Artikel 4  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 5  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. Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van lid a en toestaan dat 
gebouwen dichter op de weg worden gebouwd, mits:

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

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.
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Artikel 6  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, tenzij de gronden zijn voorzien van de bestemming 
“Bedrijf - Prostitutie”;

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 7  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het plan, 
van:

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

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

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

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

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

  mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen;

c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder 
overkappingen, en toestaan dat ten behoeve van het kleinschalig kamperen, 
gebouwtjes, waaronder overkappingen, ten behoeve van sanitaire voorzieningen 
worden gebouwd, mits:

1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, 
per kampeerterrein ten hoogste 50 m² zal bedragen;

2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal 
bedragen;

3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 18º zal 
bedragen;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- 
en slotregels

Artikel 8  Overgangsrecht

8.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een omgevingsvergunning voor bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 
of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 
gegaan.

b. Burgemeester en Wethouders kunnen eenmalig met een omgevingsvergunning 
afwijken 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.

8.2  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.
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Artikel 9  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Buitengebied, 
Laagsestraat ongenummerd.
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Bijlagen regels

   vastgesteld      149



Bijlage 1  Inrichtingsplan
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7ondertitel en titel

1.1 Het voorgenomen plan
Het voorgenomen plan betreft de realisatie van een woningbouwkavel aan de 
Laagsestraat te Oud Ootmarsum, kadastraal bekend: Denekamp, sectie A, nr. 4199 
(verder benoemd als Laagsestraat). Realisatie vindt plaats door gebruik te maken van de 
‘Rood voor Rood-regeling’. Ter compensatie van de realisatie van de bouwkavel, worden 
landschapsontsierende schuren gesloopt op de locaties Schaapskooiweg 9 te Hezingen 
en Ramhinneweg 3 te Geesteren, zie nevenstaande afbeeldingen. De totaal te slopen 
oppervlakte bedraagt 1081 m2. Daarnaast wordt een landschapsontsierende schuur (van 
223 m2) aan de Ramhinneweg esthetisch verbeterd.

1.2 Ontwikkeling leidt tot kwaliteitsimpuls
Op pagina 4 zijn de luchtfoto’s van de betrokken locaties te zien, op pagina 6 de 
topografische kaarten. Op twee locaties worden landschapsontsierende agrarische 
schuren gesloopt, en één schuur wordt esthetisch verbeterd. De erven worden daarbij 
landschappelijk ingepast. Daarnaast wordt er aan de Laagsestraat, in de bebouwde kom, 
een nieuwe woningbouwkavel gerealiseerd. De realisatie van deze woningbouwkavel is 
de motor van het plan. Ook deze nieuw te bouwen woning wordt landschappelijk goed 
ingepast. De gehele ontwikkeling leidt daarmee tot een ruimtelijke kwaliteitsimpuls.

1.3 Leeswijzer
Dit rapport beschrijft het voorgenomen plan. Inleidend worden eerst de beleidsmatige 
kaders opgesomd (hoofdstuk 2). Vervolgens worden de landschappelijke kaders voor de 
drie betrokken locaties aan de hand van kaarten en de landschapskarakteristieken van de 
omgeving uitgewerkt (hoofdstuk 3). De erfontwerpen worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. 
De beplantingsplannen worden in hoofdstuk 5 weergegeven. Hoofdstuk 6 bevat tot slot de 
financiële onderbouwing van het plan. 

1
INLEIDING
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Afbeelding 7. De landschapsontsierende bijgebouwen op het erf.

Afbeelding 8. Een eikengaard siert het voorerf. Afbeelding 9. Zicht op het noordoostelijk gelegen erf.

Afbeelding 10. De houtwal ten oosten van het erf.



Drie ontwikkellocaties
Bij dit plan zijn drie locaties betrokken. Hieronder wordt per locatie aangegeven hoe de 
huidige situatie is en wat het voorgenomen plan inhoudt. De bestemmingsplankaarten van 
de drie locaties zijn opgenomen op pagina 14, aan het einde van dit hoofdstuk.

2.1 Ramhinneweg 3
De locatie Ramhinneweg 3 in Geesteren ligt in het buitengebied, ten noorden 
van de kern Geesteren (gemeente Tubbergen). Op deze locatie wordt een  
landschapsontsierende schuur met een oppervlakte van 289 m2 gesloopt. Daarnaast 
wordt één landschapsontsierende schuur van 223 m2 esthetisch verbeterd. Zie het 
vlekkenplan, afbeelding 16. Het gehele erf wordt daarbij landschappelijk ingepast. 
Het erf heeft de bestemming ‘Agrarische bedrijfsdoeleinden’ (bestemmingsplan 
Buitengebied 2006 van de gemeente Tubbergen). Daarnaast heeft het betreffende erf de 
dubbelbestemming ‘Landbouwontwikkelingsgebied’. De bestemming van dit perceel wordt 
gewijzigd in de bestemming ‘Woondoeleinden’. Dit kan door gebruik te maken van een 
ontwikkelingsregeling die in het bestemmingsplan is opgenomen. 

2
UITGANGSpUNTEN pLAN
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Afbeelding 12. De vervallen landschapsontsierende bebouwing.

Afbeelding 13. De locatie van de nieuwe kapschuur. Afbeelding 14. Toegangsweg naar het erf.

Afbeelding 15. Zicht op de bosschage ten oosten van het erf.
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2.2 Schaapskooiweg 9 te Hezingen
De locatie Schaapskooiweg 9 in Hezingen (gemeente Tubbergen) ligt in het buitengebied, 
ten noordoosten van de kern Vasse. Het erf ligt in Natura 2000-gebied. Op de locatie 
Schaapskooiweg 9 wordt 792 m2 aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt. 
Daarnaast wordt een kapschuur van maximaal 200 m2 teruggebouwd. Het gehele erf 
wordt daarbij landschappelijk ingepast.

Het erf heeft de bestemming ‘Woondoeleinden’ met de dubbelbestemming 
‘extensiveringsgebied’ (bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006 van de gemeente 
Tubbergen). 
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Afbeelding 17. Zicht op de nieuwbouwlocatie, een onverzorgde uitstraling met uitgegroeide beplanting.

Afbeelding 18. Een oude vijver. Afbeelding 19. Zicht op het achtergelegen landschap.

Afbeelding 20. Ruigte op het perceel.



13RVR Laagsestraat, Schaapskooiweg en Ramhinneweg

2.3 Laagsestraat Oud Ootmarsum
Aan de Laagsestraat wordt een woningbouwkavel gerealiseerd. Deze locatie ligt in 
het buurtschap Oud Ootmarsum, ten noorden van de kern Ootmarsum. De bebouwing 
concentreert zich aan weerszijden van de weg. Het betreffende perceel is een door 
uitgegroeide sparren omsloten plek met een verwilderde uitstraling. De omliggende 
woningen hebben een landelijk karakter op vrij ruime percelen. Zie het vlekkenplan, 
afbeelding 11. Het perceel aan de Laagsestraat heeft reeds de bestemming ‘Wonen’ 
(bestemmingsplan Buitengebied 2010). Het realiseren van een nieuwe woning 
past echter niet binnen de bijbehorende bestemmingsplanregels, omdat alleen ter 
plaatse van de situering van de bestaande woningen mag worden gebouwd (één per 
bestemmingsplan (tenzij twee-aaneen)). Voor de realisatie van een nieuwe woning, moet 
het bestemmingsplan worden herzien.
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3.1 Provinciaal beleid: Omgevingsvisie Overijssel 
De Omgevingsvisie Overijssel is in juli 2009 vastgesteld als structuurvisie onder de Wet 
ruimtelijke ordening. Een doelstelling van de Omgevingsvisie is het creëren van ruimtelijke 
kwaliteit. Deze wordt als volgt omschreven: “Datgene wat ruimte geschikt maakt en houdt 
voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is.” 

De Omgevingsvisie gaat hierbij uit van het uitvoeringsmodel (afbeelding 25) waarbij 
eerst de ‘Of’ vraag beantwoord moet worden, vervolgens de ‘Waar’ vraag en tot slot 
de ‘Hoe’ vraag. Met de kwaliteitsimpuls groene omgeving is een antwoord op de vraag 
of een nieuwbouwwoning gerealiseerd mag worden reeds gegeven. Dit kan mits de 
ontwikkeling betreft ruimtelijke kwaliteit in balans is. De Waar vraag wordt beantwoord 
middels de Ontwikkelingsperspectieven (paragraaf 3.1.1). Tot slot wordt ingegaan op de 
Gebiedskenmerken om antwoord te geven op de Hoe vraag.

Dit middels de lagenbenadering met vier lagen. Te weten de natuurlijke laag, de laag 
van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de ‘lust- en leisure’ laag. 
Deze benadering van ruimtelijke kwaliteit is een optelsom van toekomstwaarden, 
gebruikswaarden en belevingswaarden. De lagen worden in dit hoofdstuk kort beschreven. 
De uitgangspunten hieruit worden meegenomen in de inrichtingsschetsen.

3
BELEIDSANALYSE

Afbeelding 25. Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
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3.1.1 Ontwikkelingsperspectieven
De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld kan worden. 
Binnen de Omgevingsvisie zijn zes ontwikkelingsperspectieven beschreven, zowel 
voor de Groene als de Stedelijke omgeving. Hiermee wordt ruimte gegeven aan het 
realiseren van de beleids- en kwaliteitsambities. Voor de drie  locaties gelden de volgende 
ontwikkelingsperspectieven en uitgangspunten.

Slooplocatie Ramhinneweg
Ontwikkelingsperspectief: Buitengebied accent productie: gebieden voor landbouw die 
bijdragen aan de kwaliteit van de grote open cultuurlandschappen en gebieden met plaats 
voor intensieve veehouderij (landbouwontwikkelingsgebieden). Uitgangspunten zijn:
•	 Modernisering en schaalvergroting van de landbouw royaal de ruimte geven;
•	 Landschappen herkenbaar houden en onderlinge contrasten versterken;
•	 Verschillende typen agrarisch gebruik stimuleren.

Slooplocatie Schaapskooiweg
Ontwikkelingsperspectief: ‘Ecologische hoofdstructuur: uitwerkingsgebied 
ontwikkelopgave Natura 2000’. Gebieden waar maatregelen worden genomen die nodig 
zijn om de achteruitgang van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden te voorkomen en 
op langere termijn de doelen voor deze gebieden te realiseren. Uitgangspunten zijn:
•	 Maatregelen om de kwaliteit van N2000-gebieden op orde te brengen staan centraal;
•	 Gebieden met hoge natuurwaarden in een onderling verband brengen en gelijktijdig 

de regionale economie versterken;
•	 Behouden en ontwikkelen van natuur- en landschapskwaliteiten en de wateropgaven.

Conclusie slooplocaties
Gezien de ligging van de slooplocaties in ‘Natura 2000-gebied’ en 
‘Landbouwontwikkelingsgebied’, is het terugbouwen van een ‘Rood voor Rood-woning’ op 
bovenstaande locaties niet wenselijk. In ‘Natura 2000-gebied’ krijgt de natuur voorrang en 
in ‘Landbouwontwikkelingsgebied’ de intensieve veehouderij.

Nieuwbouwlocatie Laagsestraat
Ontwikkelingsperspectief: ‘Woonwijk’: Ruimte voor herstructurering, inbreiding 
en transformatie naar diverse woon- werk- en gemengde stadsmilieus. Verdere 
Uitgangspunten zijn:
•	 Verbinding met het omliggende landschap of historische structuren expliciet maken 

zoals wegdorp of esdorp;
•	 Creëren van een breed spectrum aan gemengde milieus van woningen, werkruimtes, 

bedrijven, voorzieningen en recreatieve mogelijkheden die voortbouwen op de 
karakteristieke opbouw van dorp of kern.

Conclusie nieuwbouwlocatie
Het voorgenomen plan, waarbij een compensatiewoning in lintbebouwing wordt ingepast, 
past daarmee binnen het geldende ontwikkelingsperspectief.
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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. 

3.1.2 Natuurlijke laag
Ramhinneweg: dekzandvlakte
Uitgangspunten zijn:
•	 Dekzandvlakten en ruggen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht 

op instandhouding van de hoofdlijnen van het huidige reliëf.
•	 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 dekzandruggen, het uitgangspunt.

Schaapskooiweg en Laagsestraat: stuwwallen
Uitgangspunten zijn:
•	 Stuwwallen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op 

instandhouding van de hoofdlijnen van het huidige reliëf.
•	 Als de ontwikkelingen plaatsvinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en 

beleefbaar maken van de hoogteverschillen en van de overgang tussen stuwwal en 
omgeving.

•	 Als ontwikkelingen plaatsvinden, dan dragen deze bij aan versterking van de potentiële 
natuurlijke kwaliteiten van de ‘natte voet’ van de stuwwal (kwelzone, brongebied) en 
deze beter zichtbaar maken.

Conclusie Natuurlijke laag
Afhankelijk van de ligging van de locaties moeten de aanwezige natuurlijke kwaliteiten 
worden benut en waar mogelijk versterkt. Voor alle drie de locaties betekend dit dat zo veel 
mogelijk gebruik gemaakt moet worden van plantsoorten die passen bij de ondergrond. 
Voor de Ramhinneweg betreft het de versterking van de strekkingsrichting, mogelijk door 
het aanzetten van verdwenen of verzwakte landschapselementen. Bij de Schaapskooiweg 
en de Laagsestraat is het zicht op de stuwwal een waardevol gegeven.
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3.1.3 Agrarisch cultuurlandschap
Ramhinneweg: Oude hoevenlandschap
Uitgangspunten zijn:
•	 De essen en esjes krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op 

instandhouding van de karakteristieke openheid, de bodemkwaliteit en het reliëf.
•	 Als ontwikkelingen plaats vinden in het oude hoevenlandschap, dan dragen deze 

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

•	 Ontwikkelingen vergroten de toegankelijkheid van erven en erfroutes.

Conclusie Ramhinneweg
Het versterken van behoud en accentuering van de dragende structuur (houtwallen en 
singels) kan zorgen voor het versterken van het landschappelijk raamwerk. Door hierbij te 
kiezen voor plantsoorten die passen bij de ondergrond en de ligging vlakbij het beekdal 
worden de lokale verschillen benadrukt.

Schaapskooiweg: Jonge heide- en broekontginningslandschap
Uitgangspunten zijn:
•	 Ontwikkelingen in de agrarische ontginningslandschappen dragen bij aan behoud en 

versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen 
en ontginningslinten met erven en de kenmerkende ruimtematen.

Conclusie Schaapskooiweg
Het vergroten van de weidsheid draagt bij aan de ruimtemaat van het gebied. 

Laagsestraat: Essenlandschap
Uitgangspunten zijn:
•	 De essen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op instandhouding 

van de karakteristieke openheid, de huidige bodemkwaliteit en het huidige reliëf.
•	 Op de flanken krijgen de kleinschalige landschapselementen, zoals houtwallen, 

bosjes, zandpaden, karakteristieke erven en beeldbepalende open ruimte daartussen, 
een beschermende bestemmingsregeling, gericht op instandhouding van dit patroon.

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

Conclusie Laagsestraat
Het aanzetten van kavelgrens met beplanting draagt bij aan het versterken van de esrand. 
Door nog wel zichtlijnen te behouden vanaf de Laagsestraat op het achterliggende 
landschap blijft de es beleefbaar. De ontwikkeling vindt, passend, plaats op de flank.
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3.1.4 Stedelijke laag
Ramhinneweg en Schaapskooiweg
Agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binding met het landschap. Vanuit 
het erf werden de omliggende gronden in cultuur gebracht en vervolgens eeuwenlang 
bewerkt. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft. De opbouw, erfbebouwing, 
erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor het betreffende 
landschapstype, alsof in het erf de genen van het landsschap besloten liggen. Bij 
de transformatie van erven in het landelijk gebied vervalt vaak de vanzelfsprekende 
samenhang tussen erf en landschap. De ambitie is de erven levend te houden, verbonden 
met het landschap. Uitgangspunten zijn:
•	 Bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit;
•	 Behoud en versterking kenmerkende erfstructuur en volumematen;
•	 Behouden onderscheid voor en achterkant;
•	 Behouden robuuste ensemble;
•	 Koppelen erf aan landschap;
•	 Toegankelijkheid landschap verbeteren.

Laagsestraat: woonwijken 1955 - nu
Uitgangspunt is:
•	 Als ontwikkelingen plaats vinden de naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe 

bebouwing zich in de aard, maat en het karakter van het grotere geheel (patroon van 
o.a. wooneenheden en parken), maar is als onderdeel daarvan wel herkenbaar. De 
groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp.

Conclusie Stedelijke laag
Voor deze locaties wordt in de landschapsanalyse nader gekeken naar de kenmerkende 
erfstructuren per locatie.
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3.1.4 Lust- en leisure laag
Ramhinneweg
Voor deze locatie zijn geen uitgangspunten geformuleerd.

Schaapskooiweg en Laagsestraat
Deze locaties liggen in het donkertegebied. Dit zijn gebieden waar het ‘s nachts nog 
echt donker is. Waar je de sterrenhemel kunt waarnemen. Het zijn de relatief ‘luwe’ dun 
bewoonde gebieden met een lage gebiedsdruk. Een autonome ontwikkeling is dat het 
steeds lichter wordt, onder andere door de toename van woon- en werkfuncties in het 
landschap. Toename van licht geeft echter overlast voor mens, plant en dier. De ambitie 
is de huidige donkere gebieden bij ontwikkelingen donkerder te maken. Dit betekend 
terughoudend zijn met verlichting en waar mogelijk deze s’ nachts uit doen of selectiever 
richten. Kunstlicht dient alleen minimaal toe te worden gepast en zo veel mogelijk worden 
vermeden.  Uitgangspunten zijn:
•	 Waar mogelijk moeten de donkertegebieden in het landelijk gebied worden versterkt. 

Spaarzaam omgaan met verlichting is hier passend.

3.2 Gemeentelijk beleid
Rood voor Rood
De gemeente Tubbergen heeft in 2014 de beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten 
beurs  vastgesteld. Het hoofddoel van het rood voor rood beleid is het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats 
door de sloop van landschapontsierende agrarische bedrijfsgebouwen en door overige 
verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Wanneer minimaal 1000 m² aan voormalige 
landschapsontsierende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, mag hiervoor een nieuwe 
woningbouwkavel worden gerealiseerd. De meerwaarde van deze te ontwikkelen 
bouwkavel moet geïnvesteerd worden in een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
Een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan op verschillende manieren plaatsvinden, 
waaronder de sloop van de landschapsontsierende schuren. Naast deze sloop betreft 
het veelal een verbetering van de landschapsstructuur, maar de investering kan ook op 
andere wijze vorm worden gegeven. Dit rapport laat zien dat het plan voldoet aan deze 
uitgangspunten.

Daarnaast gaat het Rood voor Rood-beleid er vanuit dat de nieuwe woningbouwkavel 
op een slooplocatie wordt gerealiseerd. Wanneer dit echter ruimtelijk (en beleidsmatig) 
niet wenselijk is, zoals in dit plan (gezien de ligging van de slooplocaties in LOG-gebied 
en natuurgebied) mag de compensatiewoning elders worden teruggebouwd. De woning 
moet daarbij aansluiten op bestaande bebouwing, waarbij het kan gaan om lintbebouwing, 
zoals hier het geval is. De gemeente Dinkelland heeft ingestemd met het realiseren van 
de compensatiewoning aan de Laagsestraat (gemeente Dinkelland).
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4.1 Historische relatie
Ramhinneweg 1923
Kenmerkend voor deze locatie is de structuur van het oude kampenlandschap. De 
eenmansesjes en de met groenstructuren omzoomde wei- en hooilanden. Op de kaart 
van 1923 bestaat het huidige erf al. Te zien is dat achter het erf een hoger gelegen 
kamp ligt en dat veel percelen omzoomd zijn met singels of houtwallen. De erven liggen 
verspreid in het landschap. De gebouwen liggen verspreid op de  erven, gericht op de 
landbouwgronden.

Schaapskooiweg 1905
Op deze historische kaart is te zien dat de locatie van het erf vroeger heidegebied was. 
Ten noorden van het plangebied is een beginnend beekdal te zien, hier liggen weilanden 
en hooilanden. De structuur van het landschap is in de loop van de tijd weinig veranderd. 

4
LANDScHApSANALYSE
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Laagsestraat
Op de historische kaart van 1845 is te zien dat het plangebied al is ontgonnen en ligt aan 
de rand van de es, tussen twee wegen in. Het projectgebied is aangeduid als grasland 
en is omzoomd door bomen (de zwarte stippen rond het groene vlak). De bebouwing in 
de buurt bestaat vooral uit verspreide erven. Ten oosten van het plangebied liggen nog 
onontgonnen gronden (grijs op de kaart).

Op de historische kaart van 1935 lijkt het plangebied deel uit te maken van noordelijk 
gelegen erf. De straat waaraan het plangebied ligt is in de loop van de tijd redelijk 
volgebouwd. Ten westen van het plangebied is de dubbele steilrand aangegeven, de 
rand van de es. De meeste gronden ten westen zijn inmiddels ontgonnen. Onontgonnen 
gronden / heide is roze op de kaart en bosrestanten groen met zwarte kringen erin. 

Op de kaart van 1965 zijn er langs de Laagsestraat veel woningen zichtbaar, het 
plangebied is echter nog leeg. In de omgeving zijn veel groenstructuren verwijderd ten 
opzichte van eerdere kaarten. De es met de dubbele steilrand is nog goed zichtbaar.
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4.2 Bodem en waterhuishouding
4.2.1 Geomorfologie
(bron: Toelichting op de legenda van de geomorfologische kaart van Nederland).

Ramhinneweg: 2M9, Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden
Op de geomorfologische kaart (zie afbeelding 46) is de ondergrond van het projectgebied 
aangeduid als 2M9. Dit staat voor een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden, relatief 
laaggelegen. Het water van de in het voorjaar smeltende sneeuwmassa’s heeft vroeger in 
sommige terreingedeelte vrij veel dekzand opgenomen en in de lage gebieden, zoals het 
plangebied, weer afgezet. Nadien vond verstuiving plaats. 

Schaapskooiweg en Laagsestraat: 14B3, Hoge stuwwal
Het plangebied valt onder de geomorfologische eenheid hoge stuwwal. Deze stuwwallen 
zijn ontstaan door de stuwende werking, die het landijs op de ondergrond uitoefende. Het 
zijn boogvormige heuvelruggen, die veelal een plateaudeel bezitten. Het landoppervlak 
wordt hier gekenmerkt door stenen en grind.
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4.2.2 Bodemkaart
In hoofdstuk 6, beplantingsplannen, wordt ingegaan op welke plantsoorten passen en 
thuishoren bij onderstaande bodems.

Ramhinneweg: Hn21-V, Veldpodzolgrond
De ondergrond van het plangebied is een veldpodzolgrond met grondwatertrap V, deze 
bestaat uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De veldpodzolgrond heeft een dunne 
humushoudende bovengrond (0-30 cm).

Schaapskooiweg: gHn21-VII, Veldpodzolgrond
De ondergrond van het plangebied is een veldpodzolgrond met grondwatertrap VII, 
deze bestaat uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De veldpodzolgrond heeft een dunne 
humushoudende bovengrond (0-30 cm). Het humusgehalte bij deze veldpodzolgrond 
ligt lager dan die bij de Ramhinneweg. Het voorvoegsel ‘g’ staat voor grind ondieper dan 
40cm beginnend.

Laagsestraat: Hn21-VI, Veldpodzol
De ondergrond van het plangebied is een kleigrond met grondwatertrap V en een 
veldpodzolgrond met grondwatertrap VI. De veldpodzolgrond bestaat uit lemig fijn 
zand. De veldpodzolgrond heeft een dunne humushoudende bovengrond (0-30 cm). 
Het humusgehalte bij deze veldpodzolgrond ligt lager dan die bij de Ramhinneweg. 
Grondwatertrap VI is over het algemeen een goed ontwaterde grond, niet te droog in de 
zomer en niet te nat in de winter.  

Laagsestraat: KT -V, Keileem (Overige klei)
Over de ‘overige kleigronden (KT)’ wordt in de toelichting op de bodemkaart het volgende 
geschreven:  Deze keileemsoort bestaat grotendeels uit materiaal dat in de naaste 
omgeving is opgenomen, met name tertiaire zavel of klei. Deze soort (kei)leem met maar 
weinig of geen grove gesteenteresten is op de bodemkaart niet onderscheiden van andere 
tertiaire afzettingen en aangegeven als KT.
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4.3 Hoogteligging 
Ramhinneweg
Op de afbeelding is te zien dat het zuidelijke deel van het plangebied iets verhoogd ligt 
ten opzichte van de omgeving, dit komt omdat dit vroeger een eenmanses was. Het 
landschap helt van hoog in het oosten naar laag in het westen. Ten oosten van het erf zijn 
meerdere verhogingen in het landschap te zien. Dit geeft een gedetailleerder beeld van de 
aanduiding esgrond op de bodemkaart. 

Schaapskooiweg
Het plangebied ligt op de overgang van de hogere gedeelten van de stuwwal naar de 
lagere. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een beekdal. De geomorfologische 
kaart geeft al aan dat hier een beekdal heeft gelegen die de ondergrond heeft gevormd. De 
bodemkaart duid dat zich hier een beekdalgrond heeft gevormd. De hoogtekaart geeft een 
exact beeld van de ligging en de grillige scherpe lijnen van het beekdal en de geleidelijke 
glooiing van de stuwwal. 

Laagsestraat 
Het plangebied ligt op de overgang van hoog (stuwwal) naar laag (beekdal). Ten westen 
bevindt zich een es die zich heeft ontwikkeld op de hogere gronden. Ten oosten lager 
gelegen gebieden. Hieruit wordt duidelijk waarom de gronden ten oosten van het gebied 
later zijn ontgonnen dan de gunstiger, hoger gelegen gronden ten westen.
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In dit hoofdstuk volgt de uitleg van de inrichtingsschetsen. Deze zijn opgesteld op basis 
van de uitgangspunten uit voorgaande hoofdstukken. Eerst volgt een korte beschrijving 
van het ontwerp gevolgd door een toelichting per onderdeel.

5.1 Ontwerp Ramhinneweg
Op deze locatie wordt een bestaande schuur verwijderd en een andere bestaande schuur 
esthetisch verbeterd. Zoals uit de historische kaart bleek was het gebied vroeger meer 
omsloten. De singel ten oosten van het erf, die langs een sloot staat, wordt daarom 
versterkt. Dit draagt bij aan de leesbaarheid van het landschap en de ecologische potentie 
van het erf. Als impuls in het landschap wordt de nieuwe schuur ingepast met een 
aanvulling op het bestaande erfbos.

5.1.1 Te verwijderen schuur
De landschapsontsierende schuur van 289 m2 wordt verwijderd. De vrijkomende locatie 
wordt ingezaaid met gras ten behoeve van het hobbyvee dat de familie ter plekke houdt. 
De erfverharding wordt aan de nieuwe situatie aangepast.

5.1.2 Te verbeteren schuur
Er blijft een schuur van 223  m2 behouden. Deze schuur is functioneel, staat op een goede 
plek en kan landschappelijk goed worden ingepast. De schuur wordt esthetisch verbeterd. 
Deze krijgt een bij de omgeving passende uitstraling. Deze krijgt onder andere houten 
zwarte douglas planken en een nieuw dak met golfplaten. Zie de volgende pagina’s voor 
referentiebeelden.

5.1.3 Versterken singel
De bestaande singel aan de oostkant van het erf, die langs een sloot loopt, wordt versterkt 
en verbreed. Het gaat om een lengte van circa 150 meter. Momenteel bestaat deze uit een 
enkele rij van met name elzen. Door een bredere strook van circa vier tot zes meter uit te 
rasteren en in te planten met enkele bomen en heesters wordt de singel in ere hersteld. 
Daarnaast zorgt de singel voor meer privacy en minder zicht op het erf van buitenaf.

5.1.4 Uitbreiding erfbos
Ten behoeve van de inpassing van de nieuwe schuur wordt het bestaande erfbos uitgebreid. 
Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde boomsoort (zomereik) als het bestaande bos.

5
INRIcHTINGSScHETSEN
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5.2 Ontwerp Schaapskooiweg
De landschapsontsierende en vervallen schuren ten noorden van dit erf worden opgeruimd. 
Dit is al een hele verbetering. Het zicht op het achtergelegen land wordt hierdoor enorm 
verbeterd. Zowel voor de bewoners als voor recreanten en voorbijgangers. De oostkant 
van het erf bestaat uit een rommelige bosschage. Zelfs in een gebied met veel natuur in 
de omgeving heeft het een verrommelend effect. Daarom wordt het opgeruimd en opnieuw 
ingericht passend bij de open ruimte die de schaapskooiweg doorsnijdt.

5.2.1 Achtererf
De na sloop vrijkomende grond wordt ingezaaid met gras en er wordt een fruitgaard 
aangeplant. Ter plekke van het bosje  worden een drietal walnoten geplant. Op de grens 
van erf en landschap worden enkele solitairen aangeplant om het onderscheid tussen 
beide te duiden, zonder het zicht er op te beperken.

5.2.2 Nieuw bijgebouw
Om materiaal en materieel te kunnen stallen wordt een nieuw bijgebouw gerealiseerd op 
het erf. De architectuur zal aansluiten op die van de bestaande woning. 

5.2.2 Singels
De singel aan de oostkant van het erf wordt opgeschoond ten behoeve van behoud van 
de kwalitatief betere bomen. Langs de zuidgrens wordt de houtwal die elders langs de 
schaapskooiweg loopt voortgezet.
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5.3 Ontwerp Laagsestraat
Voor het erf aan de Laagsestraat worden enkele inrichtingsmaatregelen en 
randvoorwaarden geschetst om een goede ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. De 
rommelige uitstraling van de huidige locatie wordt sowieso verbeterd doordat de rommel 
wordt opgeruimd en de (naald)bomen worden verwijderd. Ook wordt de aanwezige vijver 
gedempt. De nieuwe woning met bijgebouw wordt aan de noordkant van het erf gesitueerd 
vanwege de situering ten opzichte van de zon. Een zichtlijn richting de achterliggende 
gronden blijft behouden. Een concreet bouwplan voor de woning komt mede tot stand 
op basis van de regels van het voor deze locatie op te stellen bestemmingsplan en 
bijbehorende stukken (zoals beeldkwaliteitsplan).

5.3.1 Erfensemble
Door de situering van de woning en het bijgebouw aan de noordkant van het erf houden de 
toekomstige bewoners nog een goed te benutten buitenruimte over. Door de rooilijn van 
de omliggende woningen aan te houden wordt aangesloten bij de omgeving. De plaatsing 
van de woning met de nok richting de weg draagt hier ook aan bij. Door het hoofd en 
bijgebouw te schakelen blijft meer buitenruimte over.

5.3.2 Scheiding met naastgelegen erven
Door de erfgrens aan te zetten met een heg, met daarin enkele te behouden dan wel 
enkele nieuwe bomen blijft het geheel een groen karakter houden. Ook ontstaat zo meer 
privacy. 

5.3.3 Haag
Aan de voorzijde wordt een heg geplant, passend in de omgeving. 

5.3.4 Boomgroep als accent
Als accent wordt op het voorerf een boomgroep geplant. Naar gelang de wens van de 
toekomstige bewoners kunnen dit fruitbomen zijn of andere minder algemene soorten. 
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6.1 Passende plantsoorten
In aanvulling op de bodemkaart volgen in deze paragraaf eerst enkele plantsoorten 
die passen bij de betreffende ondergrond. In alle gevallen wordt uitgegaan van een 
voedselrijke bodem.

6.1.1 Ramhinneweg en Laagsestraat
De bosgemeenschap die bij de betreffende ondergrond (Veldpodzol met grondwatertrap V 
en VI) hoort is die van het  Vochtig Berken-Zomereikenbos

Bij deze ondergrond en waterhuishouding passen de volgende bomen:
Zomereik, lijsterbes, grove den, zwarte els, ruwe berk en zachter berk. De laatste 
toenemend naarmate de grond vochtiger is.

Passende struiken zijn:
Vuilboom, geoorde wilg en grauwe wilg en krent.

6.1.2 Schaapskooiweg, Veldpodzol met grondwatertrap VII
De bosgemeenschap die bij de betreffende ondergrond hoort is die van het Droog Berken-
Zomereikenbos.
Bij deze ondergrond en waterhuishouding passen de volgende bomen:
Zomereik, ruwe berk, grove den, vogelkers en op vochtigere plaatsen ook zachte berk.

Passende struiken zijn:
Meestal is de struiklaag matig ontwikkeld. Een voorkomende struiksoort is de vuilboom.

6.1.3 Laagsestraat, Klei met grondwatertrap V
Een bosgemeenschap is voor deze specifieke grondsoort niet gegeven. Uit de toelichting 
op de bodemkaart blijkt echter wel dat deze bodem grotendeels bestaat uit materiaal 
uit de omgeving. We adviseren hier een vergelijkbaar assortiment te hanteren als bij de 
Veldbodzpol met grondwatertrap V.

6
BEpLANTINGSpLANNEN
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6.2 Beplantingsplan Ramhinneweg
Hieronder worden de beplantingselementen kort toegelicht. Onderaan deze pagina volgt 
een beknopte raming.

6.2.1 Inzaaien slooplocatie
De slooplocatie wordt ingezaaid met een weidemengsel. Het gaat om voormalige 
bebouwing en erfverharding, circa 400 m2. De locatie waar de nieuwe schuur komt wordt 
logischerwijs niet ingezaaid.

6.2.2 Versterken singel
De singel van circa 150 meter wordt versterkt. Hiervoor dient gekozen te worden uit de 
plantsoorten zoals vermeld in paragraaf 6.1.1. Het bestaande raster wordt verplaatst zodat 
de singel niet wordt beschadigd door het hobbyvee.

Afbeelding 56. Kostenraming Ramhinneweg

Deelgebied Onderhoudswerkzaamheden Opp. Eenheid Eenheidspr
ijs

Totaal prijs
ex btw 21%

Totaal prijs
ex btw 6%

aanname van 
eenheidsprijs

Bedragen zijn 
afgerond op 
tientallen

Bedragen zijn 
afgerond op 
tientallen

Opruimwerkzaamheden
Leveren gazonmengsel t.b.v. inzaaien terrein na sloop 4 are 9,60€ 40€
Inzaaien terrein met gazonmengsel 4 are 7,55€ 30€

Bomen
Leveren eik (16-18) 8 stuks 100,00€ 800€
planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep 8 stuks 60,00€ 480€

Versterken singel
Leveren els en wilg (16-18) 10 stuks 50,00€ 500€
planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep 10 stuks 50,00€ 500€
Leveren bosplantsoen  (150*5meter)(1 st per 2 m2) 350 stuks 0,80€ 280€
planten bosplantsoen 350 m2 1,00€ 350€

Onvoorzien 5% 70€ 80€
1.400€ 1.660€

290€ 100€
3.450€

subtotaal ex btw
btw

Eindtotaal incl btw

RAMHINNEWEG
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6.3 Beplantingsplan Schaapskooiweg
Hieronder worden de beplantingselementen kort toegelicht. Onderaan deze pagina volgt 
een beknopte raming.

6.3.1 Verwijderen beplanting en opschonen terrein
De aanwezige bomen worden verwijderd. Het gaat om circa 40 dennen (1.200 m2). De 
bomen worden gekapt, de stobben gefreesd. De vrijkomende grond wordt evenals de 
slooplocatie (800 m2) ingezaaid met een (extensief) grasmengsel.

6.3.2 Aanplanten fruitbomen en solitairen
Er worden zes nieuwe hoogstam fruitbomen geplant.  Op de door kap ontstane open ruimte 
wordt een drietal walnoten geplant. Allen inclusief grondverbetering. Op de grens van erf 
en landschap wordt een rode paardenkastanje en een eik geplant. Even ten noorden van 
de te behouden peer wordt een nieuwe fruitboom (peer) geplant.

6.3.3 Singel zuidkant
Voor het assortiment van de singel aan de zuidkant kan gekozen worden uit e 
plantsoorten zoals genoemd in paragraaf 6.1.2. Vanwege het landschapstype adviseren 
wij te kiezen voor een eenvoudig mengsel van hoofdzakelijk eik en berk met een enkele 
den met onderbegroeiing van hoofdzakelijk vuilboom met een enkele lijsterbes. Door 
deze groepsgewijs te mengen ontstaat een rustiger beeld (gewenst) dan wanneer wordt 
gekozen voor om en om te mengen (ongewenst).

6.3.3 Raster en landhek
Als scheiding tussen het erf en achterliggend weiland wordt een raster aangebracht. De 
toegang tot het erf aan de zuidoostkant wordt geaccentueerd met een eiken landhek.

Afbeelding 57. Kostenraming Schaapskooiweg

Deelgebied Onderhoudswerkzaamheden Opp. Eenheid Eenheidspri
js

Totaal prijs
ex btw 21%

Totaal prijs
ex btw 6%

aanname van 
eenheidsprijs

Bedragen zijn 
afgerond op 
tientallen

Bedragen zijn 
afgerond op 
tientallen

Opruimwerkzaamheden
Verwijderen uitheemse bomen (formaat varieert tussen 10 en 20 cm. diameter) 40 stuks 10,00€ 400€
Opschonen singel 560 m2 11,50€ 6.440€
Verwijderen onderbegroeiing 4000 m2 1,15€ 4.600€
Leveren gazonmengsel t.b.v. inzaaien terrein 40 are 9,60€ 380€
Inzaaien terrein met gazonmengsel 40 are 7,55€ 300€

Bomen
Leveren fruitbomen (hoogstam) 6 stuks 30,00€ 180€
Leveren walnoten (12-14) 3 stuks 91,00€ 270€
Leveren peer (hoogstam) 1 stuks 30,00€ 30€
Leveren rode paardekastanje  (12-14) 1 stuks 50,00€ 50€
Leveren eik (16-18) 1 stuks 100,00€ 100€
planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep 12 stuks 60,00€ 720€

Singel
Leveren bosplantsoen (1 st per 1,5 m2) 300 m2 0,80€ 240€
planten bosplantsoen 300 m2 1,00€ 300€

Gemengde haag
Leveren haagplantsoen (3 st per m1) gemengd 20 m1 4,50€ 90€
Grondverbetering t.b.v. plantsleuf 20 m1 12,00€ 240€
planten haagplantsoen 20 m1 4,00€ 80€

Raster
Leveren en aanbrengen luxe eiken toegangshek 1 stuks 1.200,00€ 400€ 800€
Leveren en aanbrengen veekerend raster (gladdedraad of puntdraad) 220 m1 5,50€ 560€ 650€

Onvoorzien 5% 720€ 160€
14.490€ 3.180€
3.040€ 190€

20.900€

SCHAAPSKOOIWEG

btw
Eindtotaal incl btw

subtotaal ex btw
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6.4 Beplantingsplan Laagsestraat
Hieronder worden de beplantingselementen kort toegelicht. Het detailniveau beperkt zicht 
tot het landschappelijke niveau. Onderaan deze pagina volgt een beknopte raming.

6.4.1 Opschonen terrein
De uitheemse bomen worden gekapt en de ruigte gemaaid. Mooie, gezonde en in het 
landschap passende bomen kunnen behouden blijven. De vijver / poel wordt gedempt. 

6.4.2 Inzaaien terrein
Na het opschonen wordt het grootste gedeelte van het terrein ingezaaid met een 
weidemengsel. Dit is eenvoudig te beheren en sluit aan op de omgeving.

6.4.3 Aanplanten erfscheidingen
De erfscheidingen worden aangeplant en bestaan met name uit heesters, aangevuld met 
enkele boomvormers. Langs de weg wordt een haag aangeplant.

6.4.4. Boomgroep
De boomgroep bestaat naar gelang de wens van de toekomstige bewoners uit niet 
standaard maar wel in de omgeving passende soorten zoals een walnoot, enkele lindes of 
(rode)kastanjes. Ook kunnen enkele fruitbomen worden geplant.

Afbeelding 58. Kostenraming Laagsestraat

Deelgebied Onderhoudswerkzaamheden Opp. Eenheid Eenheidspr
ijs

Totaal prijs
ex btw 21%

Totaal prijs
ex btw 6%

aanname van 
eenheidsprijs

Bedragen zijn 
afgerond op 
tientallen

Bedragen zijn 
afgerond op 
tientallen

Opruimwerkzaamheden
Verwijderen uitheemse bomen (formaat varieert tussen 10 en 30 cm. diameter) 50 stuks 30,60€ 1.530€
Verwijderen onderbegroeiing 1400 m2 1,15€ 1.610€
Uitvlakken terrein, grondverzet 15 m3 20,00€ 300€
Leveren gazonmengsel t.b.v. inzaaien terrein 14 are 9,60€ 130€
Inzaaien terrein met gazonmengsel 14 are 7,55€ 110€

Bomen
Leveren fruitbomen (hoogstam) 3 stuks 30,00€ 90€
Leveren eik (16-18) 7 stuks 100,00€ 700€
planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep 10 stuks 60,00€ 600€

Gemengde haag (los) (noord en zuid)
Leveren haagplantsoen (3 st per m1)(gemengd) 70 m1 4,50€ 315€
Grondverbetering t.b.v. plantsleuf 70 m1 12,00€ 840€
planten haagplantsoen 70 m1 4,00€ 280€

Haag (strak) (oost)
Leveren haagplantsoen (6 st per m1)(beuk) 40 m1 10,80€ 432€
Grondverbetering t.b.v. plantsleuf 40 m1 12,00€ 480€
planten haagplantsoen 40 m1 4,00€ 160€

Onvoorzien 5% 240€ 160€
4.820€ 3.140€
1.010€ 190€

9.160€

subtotaal ex btw
btw

Eindtotaal incl btw

LAAGSESTRAAT
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In dit hoofdstuk staat de financiële onderbouwing van de voorgenomen ontwikkeling 
centraal. Het uitgangspunt daarbij is dat de kosten worden gecompenseerd door de 
waarde van de nieuw te realiseren bouwkavel. Deze waarde wordt ingezet voor een 
vergoeding van de sloopkosten, een deel van de waarde van de te slopen bebouwing en 
voor de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit.

7.1 Sloopkosten
In de gemeentelijke Rood voor Rood-regeling wordt een standaardwaarde voor de 
sloopkosten van € 25,- per vierkante meter bebouwing gehanteerd. Dit bedrag mag de 
initiatiefnemer gebruiken om de sloopkosten te dekken en alle verhardingen te verwijderen. 
Gerekend met deze standaardwaarde bedragen de sloopkosten € 27.025,-.

7.2 30% gecorrigeerde vervangingswaarde
De regeling Rood voor Rood biedt de initiatiefnemer een vrij te besteden deel van de 
opbrengsten van de woningbouwkavel. Daarbij wordt uitgegaan van een vergoeding van 
een deel van de waarde van de te slopen bebouwing. Deze vergoeding bedraagt 30% van 
de gecorrigeerde vervangingswaarde van de bebouwing. De taxatie van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde moet uitgevoerd worden conform de berekeningswijze die door de 
DLG is beschreven in “Informatie gecorrigeerde vervangingswaarde in het kader van de 
Rood voor Rood regeling provincie Overijssel”. 

In bijlage 2 is een taxatie toegevoegd van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de 
te slopen gebouwen. De gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen bebouwing 
(exclusief de te behouden schuur aam de Ramhinneweg) bedraagt € 56.113,-. Dertig 
procent van het totaalbedrag, € 16.834,-, hoeft niet geïnvesteerd te worden. 

7
FINANcIëN
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7.3 Investeringen ruimtelijke kwaliteit
Het bedrag voor de investeringen in ruimtelijke kwaliteit mag aan verschillende onderdelen 
worden besteed. Allereerst aan de inrichting van de drie betrokken erven. Deze kosten 
voor de landschappelijke inrichting bedragen € 24.350,- (inclusief btw).

Asbestverwijderingskosten
Met dit project wordt op de twee slooplocaties asbest verwijderd. Deze asbestverwijdering 
mag apart worden opgedragen als investering in ruimtelijke kwaliteit. De 
asbestverwijderingskosten bedragen in totaal  € 19.832,- (zie bijlage 1).

Te verbeteren schuur
Een te behouden schuur aan de Ramhinneweg wordt esthetisch verbeterd. De kosten van 
deze verbetering zijn geraamd en bedragen in totaal € 84.700,- incl. btw. De kosten zijn 
als volgt opgebouwd:

•	 Demontage onderdelen schuur  € 7.000,- excl btw.
•	 Aanpassen dakconstructie € 7.000,- excl btw.
•	 Aanbrengen houten zwarte douglas planken incl tengels en dagkanten kozijnen  € 

21.500,- excl. btw.
•	 Aanbrengen eiken constructie t.p.v. carports inpandig € 15.000,- excl. btw.
•	 Aanbrengen nieuw dak met golfplaten, nokvorsten en gevel dekstukken € 13.500,-

excl btw.
•	 Aanbrengen zinken goten en gootbeugels € 3.500,- excl. btw.
•	 Aanbrengen en aanpassen straatwerk € 2.500,- excl btw.

Totaal bedragen de kosten € 70.000,- excl btw  en € 84.700,- incl. btw.

Advieskosten
Daarnaast zijn er advieskosten gemaakt. In dit geval zijn er o.a. kosten gemaakt 
ten behoeve van de taxaties van de te slopen bebouwing (op twee locaties) en de te 
realiseren bouwkavel voor een bedrag van € 1.500,- (inclusief btw). Daarnaast zijn er 
kosten gemaakt voor het opstellen van het ruimtelijke kwaliteitsplan en het uitvoeren van 
de noodzakelijke onderzoeken voor een bedrag van meer dan € 25.000,- (inclusief btw). 
Gezien het geldende beleid mag maximaal € 25.000,- worden opgedragen.

Tot slot mogen de legeskosten voor het behandelen van het Rood voor Rood-plan worden 
opgedragen. Deze kosten bedragen € 3.500,-.

In de tabel hieronder zijn de totale kosten ten behoeve van de investeringen in ruimtelijke 
kwaliteit weergegeven. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Inrichtingskosten € 24.350,-
Asbestverwijderingskosten € 19.832,-
Te verbeteren schuur € 84.700,-
Kosten voor de taxaties € 1.500,-

Advieskosten/onderzoekskosten € 25.000,-
Legeskosten RvR-overeenkomst € 3.500,- +

Totaal € 158.882,- 
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7.4 Waarde bouwbestemming
De financiële drager van de Rood voor Rood-regeling is de nieuw te realiseren 
woningbouwkavel. De nieuwe woningbouwkavel (1152 m2) is getaxeerd op €185.000,- 
(zie bijlage 3). De waarde van de huidige ondergrond van de kavel (1.200 m²) bedraagt 
€10.000,- .

Getaxeerde waarde 
bouwkavel 

€ 185.000,-

Waarde ondergrond 
bouwkavel 

€ 10.000,- -

Waarde bouwbest. bouwkavel € 175.000,-
De waardestijging van de locatie van de woningbouwkavel bedraagt daarmee €175.000,-
. Deze waardestijging is de waarde van de bouwbestemming en wordt gebruikt om de 
investeringen te kunnen bekostigen.

7.5 Conclusie
Het bedrag dat minimaal geïnvesteerd moet worden in ruimtelijke kwaliteit bij de Rood voor 
Rood-regeling, wordt berekend door het bedrag van de waarde van de bouwbestemming 
te verminderen met de sloopkosten en de vergoeding van dertig procent van de 
gecorrigeerde vervangingswaarde. 

Waarde bouwbestemming 
bouwkavel 

€ 175.000,-

Standaard sloopkosten € 27.025,-
30% gecorrigeerde 
vervangingswaarde

€ 16.834,- -

Benodigde investering in 
ruimtelijke kwaliteit

€ 131.141,-

In dit geval wordt € 158.882,- geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Het totaalbedrag aan 
daadwerkelijke investeringen in de ruimtelijke kwaliteit is daarmee € 27.741,- hoger dan 
de opbrengsten van de bouwbestemming. 
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